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শশীশেখর বন্ধণ ও ভৈরব সিংহের প্রবেশ। 

শশী| আচ্ছ! ভাই! তবে তুমি সেনাপতিকে গ্বণা কর কেন? 
ভৈরব | নরককে কেনা রণ! করে? এই জয়ন্তি নগরের তিন জন 

প্রধান লোক আমার জন্য যৎ্পরো নাস্তি অনুরোধ বল্লেনঃ তা কিছুতেই 

নয় শেষে কর্ম দেওয়। হল কিনা! চন্দ্রনাথকে, অ। চন্দ্রনাথ ! চন্দ্রনাথ 

আমার কতে বড় হ'ল, হাঃ অদৃষ্ ! যে ঠিক দিতে ভুলে, রক্ত দেখলে 

ুচ্ছণ যায়, তাকে তুলে দেওয়া হ'ল, আর আমি বেট| প্রাণপণে খেটে 
মরেও মন পেঁলেঘ্ না| আ্যাআমাকে সহকারী না কবে চন্দ্রনাথকে 
সেই কর্ম দেওয়া হ'ল, উঃ! (বিকট বদনে পৃ পৃষ্ঠে পদাঘাত ] 

শশী] আমি ছলে কখনইত এ অপমান অস্ত কর্তেম না। 

ভৈরব | অগত্য] করি, চাকরির দশীই এই | উপার লাই। এখন 

কি আঁর সে কাল আছে যে কেবল বিদ্তা বুদ্ধির জৌরে লোকের 

পদরৃদ্ধি হবে? মুরব্বির জোর থাকে, উপর ওয়ালার মন যোগাতে 

পাঁর তা হ'লেই অ্প কালের মধ্যেই এক জন মান্য গণ্য কে!ক হয়ে 

ঈাড়াবে] লোক কথায় বলে “ঠক বাঁছতে গী| ওজোড়” কট। লোক 
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আপনার পদের উপযুক্ত হে ? একি সামান্ত অত্যাচার? কেসহ্ কর্তে 

পারে? এতে মরা মানুষের ও রাগ হয়। 

শী | তাবে চীকরি ছেড়ে দাওন। কেন? 

ভরব | আমৃনি ছাড়ব! এর শৌধ না নিয়ে ছাড়ব? এখন তাঁর 

অনুগত হয়ে থ!কৃব, সময় পেলেই দংশন করবো । মিত্রতা রেখে শক্ত 

করবে] আমি অস্ঠাবধি “বিষকুন্ঃ পয়োমুখঠ হুলেম | দাদা! এক 

দিন সে গাঁদ|কে জীনাব যে, স্বর্ণকলমে বিষ এবং কুস্থমেও কীট 

থাকতে পারে। 

শবী। যা হক, সেনীপতির সধর্থক জীবন বল্্তে হবে ! 

রব | এই ন। দেরদখনের বাঁটি? দরজার ঘাঁ দাও; ডাক, 

ব্াটাকে জাশিয়ে দাও, ব্যাটার ঘুম ভাঙ্গিয়। চেতন! জন্মে দাও, 

ব্যাটার দুধের বাটাতে বালী দাঁওঃ “যেমন কর্থ তেমনি ফল তৌমায় 

কন্ঠ । দ!ন কার্তে চায় না| এখন বেস হয়েছে। 

শী । কর্ত। বাড়ীতে আছেন ? ও কর্তী ? ওগৌ মশীই? 

রব । বাড়ীতে কে আছ? ও দেবদাস! ও দেবদাস! মর-মিন্ষে 

যেন মরে রয়েছে | বলি ও দেবদান। তোমার কন্য। কোথায়? তোমার 

সর্বনাশ হয়েছে, তোমার কুলমীন সব গেল! 

( গবাঁক্ষে দেবদাঁসের আগমন ) 

দেব। কি? হয়েছেকি এত গৌলযোগ কিসের ? কে ডাকছে 

ছে? এত রাঁতিরে কিসের দরকার ? 

শশী । আপনার আতীর় স্বজন সকলে বাড়ীতে আছেত ? 

২ভরব | আপনার দরজা গুলো ত খোলা নই? 

শলী। আপনার কন্তাত বাড়ীতে আছে? 

দেব | কেন কি হয়েছে? এমন কথ। জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন? 

তরব। আর দেখছেন কি, আপনার মেই নধর ধবল নৈ বাছুরগী 

দড়ি ছিড়ে একটা! কৃষ্ণকাঁয় বলদের হঙ্গে জুঠেছে; এখন শীত্রই আপ- 

নংকে দেংহিত্রের মুখ দেখতে হবে | 
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দেব | অ|মর্ বেট। পাঁজি! তোর কি আমীয় দেখে একটু ভয় 

হ'ল না? পাগল হয়েছিন্ নী কি? 

শশী | মশাই কি আমার স্বর চিন্তে পাচ্ছেন না? 

দেব।| না, তুই কে) কোথা থেকে এসেছিম্? 

শলী| আমার নাম শশীশেখব | 

দেব | দূর হঃ বেট।| দূর হঃ বেট। নচ্ছীব, পাজি আমি না তোকে 

বার বার আমার বাঁড়ীর ত্রিমীমায় আস্তে নিষেধ করেছি । তবু তুই 

এনে আমায় ত্ক্ত কচ্ছিন্? তৌকে ত আমি বলেছি প্রীণান্তে 

তোকে কন্] দান ক'র'বন।1 তাই বুঝি তুই এখন উন্মান্ত ছয়ে, এত রাত্রে 

আমায় জ্বালাতন কার্তে এসেছিন্! আচ্ছা থাক, এর সমুচিত শাস্তি 

পাবি। আমি এক জন হেঁজি পেঁজি লৌক নই, তা তুই জানিন্! 

আমার যথেষ্ট ক্ষমত। অ'ছে, কীল অকাঁলেই এর সমুট্ত শাস্তি দেব | 

শী । মশাই শীন্ত হান, আমাকে অন্যায় তিরস্কার কচ্ছে ন। 

দেব তুই চোরেব ভয় দেখান্ কি? এ অবন্তি নগর_অবাজক 

স্থান নয়, আমি বনে বাঁ করি না| 

₹ভবব | মশবই আপনি কি প্রকার লোক? আপনার ঘে দেখত 

পাই কিছু মাত্র কীগু জ্ঞান নাই। ইনি কৌথা আপনাব উপকার কর্তে 

এলন, আর আপনি কিনা এঁরে যাচ্ছেতাই বলছেন্। কলিতে কি 

করে| ভাল কর্তে নেই ! 

দেব! তুশি কে ছে বাপু এখানে মধ্যস্থ হতে এমেছ যাগ 

আর উপদেশ দিতে হবে না| 

করব | মশাই! আমি ভাল বই মন্দ কর্ভে আমিনি| সেলীপাতি 

মশাই আপনার ন্বর্ণলতাঁকে হরণ করে লয়ে গেছেন] আমর কেখল 

নেই সংব!দটী দিতে এসেছি | 

দেব | আচ্ছ।২! তোর খাক--কাঁল পরাতে এর সমূচিত শান্তি 

লিধাঁন কবে তবে জলগ্রহণ কব্বোদেখ্ব বিচার স্থলে তোরা কি 

উত্তব দিম | 

শশী। দেখানে যে জবাব দিতে হবে, তা পরে বিবেচন| করবো 
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এখন যা বলতে এসেছি তা শৌন| এই ছুপর রাত্রে স্বর্ণলতা যে 

এক জন মারছাট্টীর অনুগীগিনী হয়েছে, এটা কি আপনার অভিপ্রেত? 

আর তা না হ'লে আপনি আমাদিগকে অনর্থক তিরস্কার কার্কেন 

কেন? 

দেব | ওরে আমার সব্ধনাশ হয়েছে রে! ও লছৃমন্! লইমন্ 

ওরে তোর! এঠরে। আমার সর্ধনাশ হয়েছে, কুলমীন সব গেছে। 

ওবে তোর] ওঠরে ! আলে। জ্বাল | হা হতভাগিনি ! তোর মনে এই 

ছিল !-_আঁমব্ ব্যাটারা মরে ঘ্ুমুচ্ছে না কি? 
 প্রস্থান। 

ভৈরব । আমি তবে অগ্রসর হই | তুমি দেবদাঁসকে লয়ে বরাবর 

সপ্তমশিবির সম্মুখে যেও? সেখানে আঁমার সাক্ষাৎ পাবে, আমি 

সেনপতির অন্গেই থাকৃবে।| 

 প্রস্থান। 

( দেবদাস ও ভৃত্যগণের মসাল লইয়া প্রবেশ |) 

দেব! আঁ! তাইত, সতা২ যে গেছে দেখতে পাই। হ! পাগায়নি ! 

তোঁর মান এই ছিল ? হাঃ! আমার মান সম্ত্রম সব খেলি? (শশীর 

প্রতি) তাঁদেব কি বিবাহ হয়েছে? অয? 
শশী| হয়েছেবৈকি। 

দেব | হায়! আমার এত যত্তের মুক্তীমাল। বানরের হস্তে পতিত 

হ'ল |! অ'যা, তাঁরা কোথায় আছে? কোন্দিকে গেলে দেখতে পাঁব? 
বাবা, আমি ন। বুঝে তোমায় অনেক তিরস্বীর করেছি অনেক রূট 

কথ। ব'লেছি, কিছু মনে করনা | হাঃ কুলকলক্ষিনি ! হাঃ হতভী গিনি! 

এই কি তের লঙ্জ1? এই কি তোর পিতৃভক্তি? কোন কালে কন্তাকে 

কেহ যেন বিশ্বান না করে। কে বলে অবলা মরল।?? এর ভয়ঙ্করী 

বিষধরী | সে মারহাউী| বেটারই ব1। বুকের পখট। কি? আমার কন্তাঁকে 

নিয়ে গেল» ব্যাটা কি আমাকে চেনেন! আঁমি কি অপ্পে ছাড়ব? 

এখন ধর্তে পালে হয় 177 
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শলী] মশাই! যদ্দি উপযুক্ত লোক জন নিয়ে আমার সঙ্গে যান, 

ত1 হলে এখনি ধরতে পার্বেন | 

দেব| (ভৃত্যদের প্রতি ) ওরে দেখ! তোর1 কোট।লকে খবর দে, 

আর অস্ত্র শক্্র নিয়ে আয় | আমার সর্বনাশ হয়েছে) কুলমাঁন সব 

গেছে ! চল বাবা চল | 

শশী! এই দিকে আস্মুন | 

| সকলের প্রস্থান । 

১2 ০৬ 
»্শ্লুুি্লিটিিি 

দ্বিতীয় দৃশ্য ৷ 
৯০ ১০ তি স্পাসি 

রাজপথ | 

( ভীমসিংহ ও ভৈরবের প্রাবেশ |) 

ভৈরব । আপনি যদি তাঁর কন্াঁকে যথার্থ বিবাহ কারে থাকেন, তা 

হ'লে কি দুর্ঘটনা ই না ঘটবে ! রাঁজসভায় তার বখেউ জন্মান আছে 
ভীম | দেখ ভৈরব, তুমি কিছু মাত্র ভয় ক'র'না, আমি অন্যার 

কাজ করিনি যে তিনি আমাকে দণ্ড দিবেন_ বংশমধ্যাদায় ও আমি 

নিতীন্ত হীন নই | ক্ষত্রিয়ের! কখনও নিজমুখে আত্মপরিচয় প্রদান করেন 

ন], মেই জন্যই মহারাজ এত দিন আমার পরিচয় পাঁন নাই | এখন না 

হয় পবিচয় দিবে ক্বর্ণলতাঁকে লীভ কার্ধে।| ন্বর্লভাকে আমি প্রাণা- 

পেক্ষা! ভাল বাঁমি ১ ম্বর্ণলতাঁও আমাকে যাঁর পর নাই ভাল বাসে। 

ওদিকে কিমের আলো ছে? 

ভৈরব | বৌঁধ করি দেবদাঁন আপনার অনুসন্ধানে আন্ছে ১ 
অখপনি অরে দাড়ান 

ভীম| নাঁনাঁ-তা হ'লে আমার যশ মান সকলই কলঙ্কিত 

হবে | তারাই আম্ছে নাকি? 
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ভিরব 1! মা কালী কক্কন তাঁর! যেন না! আসে ! 

ভীম | এযে দেখছি আমাদেরই চন্দ্রনাথ | 

(চন্দ্রনাথ ও কতিপর সৈনিকের মসাল লইয়া গ্রবেশ ) 

চন্দ্র! নমঃস্কার ! 

ভীম| এত রাত্রে কি সংবাঁদ চক্দ্রমীথ? 

চক্দর| মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন । তিনি আপনার 

অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করেছেন। 

তীম। অকন্মীৎ এত রাত্রে মহারাজ আমাকে কি জন্য আহ্বান 

কাল্েনি? 

চন্দ্র । বোধ করি জয়ন্তি হতে কৌন সংবাদ এসে থাকৃবে। 

ভীম | তবে চল যওয়। যাক্-তুমি ভাই একটু দীড়াও আমি 

একবার বাঁড়ী থেকে আদি | 
তি স্থান । ূ 

চন্দ্র! ভৈরব | সেনপিভি মশাই এখানে কি কচ্ছিলেন হে? 

+ভবব| আব মশাই--তিনি এখন সপীপের মাথার মণি এনেছেন 

নির্রিঘে ভোগ কর্তে পালে হয়। 

চক্্র। তোমার কথ| আমি কিছুই বুঝতে পালে মনা] 

'ভৈরব| সেনাপতি মশায়ের বিবাহ হয়েছে | 

চন্দ্র] কারঅঙ্গেছে? 

ভৈরব | এই_ 

( ভামমিংহের পুনঃ প্রবেশ ) 

তবে আসন্ন মশাই | 

ভীম| হ। তবে তুমিও চল। 

করব | ঘে আজ্ঞ। চলন আবার বুঝি কে আপানীকে খুঁজতে 

আস্ছে। মশাই এ বুঝি দেবদাস আন্চে আপনি সাবধান হন্। 

ভীম | তোমর। সব এই দিকে দাড়াও | 
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( দেবদাস, শশী শেখর ও অনুচরবর্গের প্রবেশ ) 

শশী | মশাই এই সেই পাপাত্বী | 

দেব | ধর ব্যাট!কে ধর-_কীধ ব্যাটাকে কীধ। ব্যাট! চোর 

( তরবারি নিষ্কাশন ) 

ভীম | মিথ্য। বিবাদে আবশ্যক নাই; (দেবদাঁসের প্রতি) মশাই 

আপনি যদি আমাঁদের কথায় বাধতে পারেন, তবে অস্ত্রের আবশ্যক কি? 

দেব| আঃ পাপাত্ব।! আমি তোর কি করেছিলাম, যে তুই আমার 

নি্ষলঙ্ক কুলে কাঁলি দিলি! এই কি তোর বারোচিত কর্ণ? এই কি 

তোঁর ক্ষত্রিষ ধর্ম? আঁমি তোকে ভাঁল বলে জাঁনতেম, পুত্রের শ্বাঁয় 

স্পেন কর্তেম, তুই আমীর সর্ধনাশ ক'বলি | পীলিত কাল ভূজঙ্দের 

ন্যায় বক্ষে দংশন করলি? আমি নিশ্চয় বল্তে পারি, তুই তাকে 

গুণ করেছিস ! যে একুল! কখন দরজায় পাঁ দিতনা' তার কি কখন 

এমন সাঁহ হতে পারে? (ভৃত্যবর্দের প্রতি) তোবা যে সব হ।| করে 

ঈডিরে রইলি_কাধ নাঁব্যাটাকে কাঁধনারেনিয়ে চল্ বেটাকে 

কারাগারে নিয়ে চল | 

ভীম | বাঁধতে হবেনা, আমি আপনিই যাচ্চি-কৌথ| যেতে হবে 

ব'লুন্। কিন্তু মহারাজ যে আমাকে আহ্বান করেছেন ভার কি হবে? 

চক্র | হণ মশাই, মহারাজ এক্ষণে এঁকে গুপ্ত অভাগুছে আহ্বান 

করেছেন | আমি বিবেচন1 করি; হয়ত রাজদূত আপনাকেও ভাঁকৃতে 

গিয়েছে। 

দেব। আচ্ছ! বেস হয়েছে তবে এখন সকলে দেই খাঁনেই চল-- 

অদ্যই এর বিটার হবে-দৌষ সাঁমান্ত নয়__মহারাজ অবশ্যই এর বিচার 

ক'রবেন | 

| সকলের প্রস্থান | 
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ভূতায় দৃশ্য । 

সভাগৃছ | 

রাজা ও সভাসদ্র্গ আসীন । 

রাঁজ1। কোন বিষয়ই ঠিক জানা যাচ্ছে নী 

১ সভ।| আদি সংবাদ পেয়েছি, একশত সত্তর খাঁনি রণতরী 

এদিকে আম্ছে। 

২ সভা আমি সংবাদ পেয়েছি, ছুইশত খাঁনি| সে যা হক 

দিও সংখ্যার স্থিরত। নাই, তথাপি এ নিশ্চয় যে, যবনের। উড়িষ্যার 

দিকে অগ্রসব হচ্ছে | 

রাঁজ| দূত সংবাদ এনেছে যে তারা শীত্রই অবস্তি আক্রমণ 

কর্বে | 

২ সভ1| এই যে এরাও এসে উপস্থিত হলেন 1 

( দেবদাস, ভীমসিংহ, চন্দ্রনাথ, ভৈরবসিংহ ও 

শশী শেখরের প্রবেশ ) 

রাঁজাী। সেনাপতি! তোমাকে শীত্রই যুদ্ধে যাত্রা কর্তে হবে| 

যবনের। অবন্তি আক্রমণের উদ্ঘোগ ক'রছে | (দেবদাঁসের প্রতি) 

আস্তে আজ্ঞ। হয় মশাই! আমরা আপনার অপেক্ষার রয়েছি | 

দেব। এ দাঁসও আপনার বিচীর প্রার্থনায় এসেছে | হায়! আমার 

কপালে এই ছিল ! আমার কুলগর্বব খর্ব হ'ল আমার মৃত্যু হলনা 

কেন? 

রাঁজা। (সত্রাসে ) কেনঃ কেন, কি হয়েছে? ব্যাপার কি? 

দেব| হায়! ন্বর্ণলতী! আমার কুললঙ্ষণী ন্বর্ণলতা!! আমার 

এত যত্বের ম্বর্ণলতা !!! 
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৬ আভ|| কি হ'ষেছে? তাঁর কোন অমঙ্গল ঘাটে নাই ত? 

দেব। মহ।রজ, আমার অব্রনাশ হয়েছে! আমার কুললমী 

ন্বর্ণলতাঁকে গুণ ক'রেছে-হরণ করেছে-আম।র নিষ্ধলঙ্ক কুলে কীলি 

দিয়েছে!!! 

রাঁজ।| এত বড় স্পদ্ধা, মহাশয়ের কম্তাকে হরণ বরে! কেছে 

পাপাস্্।? নিশ্চয়ই তার প্রাণ দণ্ড হবে! এমন কিঃ আমার আত্মজও 

এ বিষয়ে ক্ষমা পাত্র নয় 

দেব। মহাঁবাঁজ, জর্বমঙ্গল। আপনার মঙ্গল ককন--র।জলক্দী 

অচল] থাঁকুন | মহারাজের স্তারবিচারে আমি যার পর নাই আখ 

ছদলেম। মহারাজ, অ।পনার মেনাপতি এই ভীমমি"হ--এই যাঁুকর 

আ।মার স্বর্ণলতাঁকে হরণ করেছে। 

সভব।| আমরা শুনে হুঃখিত হ'লেম যে সেনাপতি এ্রমল 

কাজ! 

রাজা | ভীমসিংহ, ভৌমার এ বিষয়ে কিছু বল্বার আছে? 

দেব| ও আবার বল্বেকি? 

ভীম 1 
মহারাজ, অন্নদাতী, চন 

সত্য আঁমি হরিয়াছি, ইহার দ্ুহিত 

সত্য আমি করিয়াছি বিবাহ তাহার 

ঘথ। বেদ বিধি--এই মম অপরাধ । 

জানিনা চাঁতুরি দেব ! বাক্যের কোশল, 

কর্ণবিমোহন চারু বিচিত্র বচন; 

আজীবন বুদ্ধব্রতে ব্রতী নরনাথ ! 
ভাষার লালিত্য আমি জাণিব কেমনে £ 

সপ্ত বর্ধ ত্যাগ করি সুখজন্মভূমি 

পরিহুরি পিতা মাতা আদ্বার স্বজন 
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কেবল নিযুক্ত যুদ্ধে আছি এত দিন, 

কাটায়েছি কাল শুধু সেনা সহবাসে ১ 

জানিনা এ পৃথিবীর কোন সমাচার 

রণ বিন1, তবে আমি সংসারির মত 

কেমনে করিব আত্মপক্ষ সমর্থন ? 

বাহক করুণাকণ| করি বিতরণ, 

আমার বক্তব্য দেব শুনিয়া শ্রবণে, 

করুন বিচার-_ কৌন্ যাঁছু-বলে, কিন্ব। 

কোন্ দ্রব্য-গুণে, লভিয়াছি স্বর্ণলতা, 

এক মাত্র প্রাণসম! তনয়া ইহার । 

দেব | মহারাজ! যে কন্তা আপনার ছায়া দেখে লজ্জিতা হয়, 

যে মৃর্তিমতী লজ্জা স্বরূপাঃ সেকি কখন কুল মান, লোকলজ্ড!, ধর্মভিয় 

পরিত্াঁগ কর্তে পারে? আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আপনর 

সেনানী আমার কন্যাকে গুণ করেছে | তা! নইলে সে শ্বজাতীয় সুন্দর 

যুবকদিগকে উপেক্ষা ক'রে এই কদাকাঁর মারহাট্রাকে কেন অবলম্বন 

কর্ধে? 

রাঁজ1| যে পর্যাস্ত সেনাপতির বিপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ ন1 

পখওয়া যায়, তত ক্ষণ কোন দণ্ড বিধানই হতে পারেনা । মহাশয়ের 

আর কোন প্রমীণ আছে? 

১ সভা | মেনাপতি, তুমি কি কৌন অনৎ উপায়ে ইহার কন্যাকে 
বঞ্চনা ক'রে নিয়ে গেছ--নাঁ_সে যথার্থই তোমার গুর্ণের পক্ষপাতিনী 

হয়ে তৌমার অনুগীমিনী হয়েছে? 
ভীম |___ 

আমার প্রার্থনা দেব! আনাইয়া তায়, 
তার নিজ মুখে এই সভার সমক্ষে, 



রাজা | 
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শুনি সব বিবরণ, করি সুবিচার, 

যে দণ্ড এ দাসে দেব দ্রিবেন আপনি, 

দণ্ডব হয়ে তাহা করিব গ্রহণ । 

ভাল স্বর্ণলতীকে এখানে আনা ও | 

ভীম ।--_-_ 

রাজা | 

ভৈরব ! এখনি যাঁও, লয়ে এস তায়। 

| ভৈরবের প্রস্থান 

যতক্ষণ স্বর্ণলতা না আমে এখানে, 

ততক্ষণ নরপতি, অনুমতি হখুলে 

ত্য কৌশ লে, বাছুবলে, ল। ভিয়ছি তায় 

আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদি চরণে | 
আচ্ছ। বল । 

ভীম ।-____ 

পুজ্য-পাদ দেবদাস ধান্মিক-প্রধান, 

জিজ্ঞাসিয়া শুনিতেন, মহা কুতুহলে, 

জীবন কাহিনী মম, বাল্যকাল হ'তে-- 

কত যুদ্ধ, অবরোধ, ভাগ্য-বিপ্রবের 

আোতে ভাসিয়াছি অবিরাঁম ; কত কষ্ট, 

বিপদ, সম্পদ, কত আহ্লাদ বিষাদ, 
করিয়াছি ভোগ, বার বাঁর এই দেহে। 

ভমিয়াছি কত শত, কান্তার, প্রান্তর, 

ভুণহীন, দিকতাসঞ্চিত মরুভূমি_ 
কত হইয়াছি পার, সদাঁগতি থা 

সদ বছে, দহে জাবকুলে বন্ছি সম। 
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নল করাল কেশরী করেছি নিধন | 

১ ভামকায় যোদ্ধ-সহ ঘুঝিয়াছি। 

॥এদায় বিবরণ করিয়। বর্ণন, 

ভধিভাম শ্রোতৃগণে ভামাতাম সবে, 

আস্ভত বিন্ময় রসে শোক ছুঃখ আোতে। 

বমল-কলিকা সমা কোমল-হৃদয়। 

দণলিভা, সে সকল শুনি, মম ছুঃখে, 

পিহতন অক্রুপাত দানব প্রা সহ 

হ'য়ে বিধাদিনী | অবশেষে অবসর 

৭৭ এক দিন, গোপনে আমারে বলে, 

সরণ হদয়ে সরল-জদয়। শশীমুখা__ 

কেন হায়! কেন তব জীবন কাহিনা 

শুনেছিনু, তাই এবে হারান হৃদয়; 

টির দাদা হই তব ওহে বার বর! 
নদি তুমি, যদি কেহ প্রাঁণের বান্ধব 

থাকে তব এ জগতে, ভাল বাসে যেবা 

আমারে অন্তরে সদ, শিখা ও তাহারে 

মূনস মোহিনী তব জীবনী বলিতে 

তোমার সমান, এই পাগলিনী কানে, 

বাঁধি মোরে আজীবন পরিণয় পাশে | 

( স্বর্ণলতা ও ভৈরবের প্রবেশ ) 

দেখ । মহারাজ ! এই স্বর্ণলতা উপস্থিত | আপনি জিজ্ঞাস] ককন-- 

(ন্র্ণলতাঁর প্রতি ) এন মা এম! ভয় নাই, সব কথা খুলে বল] 

“মতে ভ্রমিতে কত, কাঁলাস্তক সম 

। 
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আর্ণ। পিতা আমায় ক্ষমী ককন, আমার বল্বাৰ আর কিছুই 

নাই | আপনি আমার জনক, প্রতিকাঁলক, পরম গুক। রে এন্সণে 

ইনি আমার ডর আমার রক্ষক--আপনার। উভয়েই আমার পরম 

গুক। আমার মাত। আপনার প্রতি যেমন ভন্ভিমতী না ঃ রর 

ইহার প্রতি তদ্রুপ শ্রদ্ধা কর। আমার অবশ্য কর্তব্য | 

দেব | আর কথায় কাজ নাই] মহারাজ! আমার মনে আশা 

িল যে, এই এক মাত্র কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ ক'রে তাকেই 

উত্তরাধিকারী করে সুখী হব, কিন্ত আমার অনৃক্টে ব। ছিল_ত। 

ঘটলে।_এমন কন্য। হওয়। অপেক্ষা ন হওয়াই ভাল। ভীমসিংহ, 

মি এখণ তোঁগাকে অনিচ্ছায় অ্র্ণলভ অমর্পণ ক'রলেম-দে খ যেন 

তোমার প্রতি ও অবিশ্বীমিনী ন। হয়| 

রাজ | ত। বেন হা'যেছেমহাঁশর,। আর হুঃখ করবেন না 

স্ীলেকের! মনৌমত স্বামীকে বরণ করে-এ অতি স্মখের বিষয়] 

সেনাপতিও ত্রর্ণলতার অযোগা পাত্র নয় আর আপনার মত লোকের 

রূপ অপেক্ষ। গুণের এ্রতিই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য | 

১ম অভ|| দেখ ভীমদিংহ, অবস্তির শাসন কর্ত। রণকুশল ও স্মদদ্ম 

বটে, তখাপি তোম।কে মোগলদিখের আক্রমণের প্রতিবিধানের নিমিশ 

তথায় গমন কর্তে হবে| 

রাঁজ1| হই» আজই তুমি যাঁত্ী কর। 
ভীম। আপনার আদেশ আমাক শীবেধাধ্যঃ সমব শ্যা। আমার 

সকল শব্য। অপেক্ষ। শ্ুকোমল--কিন্ত স্বর্ণলতাঁকে কৌথ। রেখে যাই। 

রাজ | কেন, তোমার অনুমতি ছলে ্বর্ণলত। পিতৃ-গহেই অবস্থান 

করতে পাবে। 

দেব | না মহারাজ, আমি রাখব ন|| 

ভীম অ।মিও রেখে যেতে ইচ্ছ। করিন|| 

স্বর্ণ | আমারও থাকতে ইচ্ছ। ন রঃ কেননা আমায় দেখে পিতার 

ক্রোধ) শেক, বিরক্তি আরও বুদ্ধি হাতে পারে $ অনুমতি হলে অংশিও 

মেখানে যাহ। 
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ভীম। মহারাজ, ন্বর্ণলতাঁর অভিলাষ পূর্ণ ককন। আপনি এরূপ 

বিবেচনা করবেন ন|থঘে, উনি আমার আর্দে থাকলে, এ দান কর্তব্য- 

দানে অবছেল। কর্ষে | 

রাজ|| য| ভাল বিবেচনা কর, তাই ক'রো1। কিন্তু অস্তই যেন 

অবন্তি যাত্র। কর। হয়| (দেবদাসের প্রতি) মহাশয় আপনার জাঁমাত। 

অনেক গুণে গুণী, পুকষের রূপ অপেক্ষা গুণই বিশেষ আদরণীয় ! 

| রাজা ও সভাসদর্গের প্রস্থান | 

দেব। (ভীমনিংহের প্রতি) ন্বর্ণলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখো, 
আমায় বঞ্চন। করেছে, দেখ যেন তোমায়ও বঞ্চনা না করে| আজ 

বিনানুল্যে যে হর হৃদয়ে ধরণ করলে, দেখ যেন ক।ল-ভুঁজন্দিশী হয়ে 

সে তোমার প্রাণ ।বনাশ ন। করে। 

| দেবদাঁসের প্রস্থান । 
$ 

০২৯ ভীম | ভৈরব? আঁমি এখন ম্বর্ণলভীকে রেখে অবন্তিতে যাব 

তুমি এর পব ল্ুবিধ! মত একে লয়ে ঘেও, দেখে! যেন কৌন কষ্ট 
হয় না| তোমাৰ ভ্তী এর প্রিয় সখী-এবা একত্রে খাকৃতে ভাল 
বখমেন-_ অতএব তাকেও লয়ে যেও। (ক্বর্ণলতাঁব প্রতি) এন পরিয়ে 

এখন আমরা বাই--শীত্বই আমীকে বিদায় হতে হবে| 

| ভামসিংহ ও স্বণলতার প্রস্থান । 

শশী] ভৈরব! 

ভৈবব | কিবালছো। 

শশী | এখন আমি কি করি? 

ভৈরব 1 কেন বাড়ী গিয়ে আুখে নিদ্রা দাঁও| 
শশগী| নানা তী হবেন।। আমার এত দিনের আশা, ভরসা! 

সব গেল | এখন আর বেচে সুখ কি? আমি জলে ডুবে মর্বো | 

ভৈরব| নে ক্িহে?ডুবে মর্তে যাবে কেন বল? 

শশী| যম যখন বৈদ্য হয়, তখন মরণের ব্যবস্থ।ই হ'য়ে থ|কে | 
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ভৈরব | নে কিছে, তুমি পাগল হ'লে নাকি ১ এই চাঁব সাতে আটাশ 
বৎসর তোমার বয়স হ'লো॥ তোমার কি ভাঁল মন্দ কিছুই বিবেচনা 

নাই? আপনার অপেক্ষা প্রিয়তব কে আছে ছে? এক্টা মেয়ে মানুষের 
জন্য অমূল্য জীবন নট ক'রবে | বাঁনরের মত বুদ্ধি না হ'লে, কে আর 

মঘুরের বদলে কাক নিতে চাঁয় বল? 

শশী] আঁমার আর উপায় নাই| কি ক'রবো? যদিও ম্বর্ণলতাঁকে 
ভাল বাঁসি বটে, কিন্ত তাঁদের প্রণয় ভঙ্গ কব্লে ধর্ম থ|কৃবে না| 

ভৈবব| হাঁও হাও ধর্ম আবার কিছে? এযে-শরীরটী দেখছ দাদা, 

এ কিছুই নয়; আর মলেও যে কিছু থাকে তা প্রাণান্তেও বিশ্বাস 

ক'রোঁনা | এখন যত দিন কীচ মনের ম।ধে হেসে খেলে নাগ | একট। 

মামা মেয়ে মানুষের জন্বে মর্তেযাবে? ছি ছি ও কথা মুখে এনা! 

শশী] কিন্তু ভাই ঘা বল এমন আর হবেন। | 

ভেৈবব | আঁমাঁর কথ! শোন, এখন এমন একট। দ।ড়ী ভয়েব,কর) যা 

প'রলে আন্যে চিন্তে না পাবে; এমন কিযাদের মঙ্গে মর্ধদ] কথ। বা্ত। 

কও তারাও দেখলে বিদেশী মনে করে| আর কিছু টাকা নাও| 

বুঝলে ? বেশী করে টাকা নিয়ে আঁমীদের মঙ্গে চল] আমি তোমার 

সহ।য় থাকবে কৌন চিন্তা নাই | টাঁকা গোটাকত বেশী করে নিও 

তা ছলেই সব হবে বুঝলে? স্বর্ণলতা কদিন তাকে ভাল খায্বে? সে 

বেটা কুৎমিৎ, অনভ্যা | তার উপর কখন অমন সুন্দরীর মন বন্তে 
পারে? মারহাটার মন অত্যন্ত চঞ্চল-আজ তাঁর মুখে য| মূব মত মিটি 

লাগৃছে, কাঁল তাই আবার তাঁর মুখে চিবতার মত তেভে| লাগৃবে। 

কিছু বেশী ক'রে টাঁক। নিও) বুঝলে? টাঁকাঁয় কি ন। হয়? মর্তে বাবে 

কেন | আমি নিশ্চয় বলছি তুমি তাঁকে পাবে, আত্মহত্য। করতে যাবে 

কেন? তার সঙ্গে ফাঁসি যাঁও দেও ভাল তবু একলা নয়। চেউ| ক'র্লে 

কি ন| হয়?--সাধামত চেফী1 কর তাঁর পর যা হা'ক্| 

শশী] হাই] বেন ব'লেছ__ তোমার পরামর্শ মতেই চ'লবো 
এরই মধ্যে হতাঁশ হব কেন? 

ভৈরব | হই, এখন মানুষের মত কথা কচ্চ। আঁমি তোমাকে বাঁর 
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বর বলেছি, এখনও বল্ছি যে েনাপতিকে আমি বড় ফ্বণী কবি | 

তোমার ও সে সামান্য শক্র নয় | তোমার মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে 

এখন তুমি যদি তার ্বর্ণলতাঁকে এক দিনের' তরে ও লাভ কৰ্তে পার, 

ত। হ'লে তোমারও আশ। পূর্ণ হয়-আমাঁরগ শোধ লণ্য়া হয়| এখন 

বিদাঁঘ হও) কাঁল মকাঁলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে| 

শশী| হা, তষে এখন আসি | 

ভৈরব | ই এম। টাক! সংগ্রহ করগে | আর ডুবে মর্বার নাম 

মুখেও এননী 17 

| শশীর প্রস্থান । 

( শ্বশত) হুঁঃ একে যৌগ্চীড় করাঁতে আমার অনেক সাহা হবে | 

বেস হ'ল, এইবাঁর সেনাঁপতির অর্ধনাশের স্বত্রপাঁত হ'লে | বেটা 

আমায় কর্ম ন| দিধে, দিলে কি ন। চন্দ্রনাথকে! থাক বেটা তোমার 

অন্নে ধূল দিয়ে তাবে আমার আর কাঁজ। ই চক্রনাথ, ঠিক হয়েছ 
ঢন্দ্রনাথ পবম অুন্দর-মেই আমার ব্রন্গাস্্ব | সেনাপতির কানে কৌন 

স্ুষে।ণেঁ ভুলে দেব যে, ন্বর্ণলত। তাঁর সংসর্গে ভউ।| বেটার স্থুল-বুদ্ধি 
অ!মাব কথা কখনই অবিশ্বীম করবেন।| আমিঞ তাকে নাকে দড়ি 

দিয়ে যি দিকে ইচ্ছ। চাল|ব |বেস হয়েছে, এই রকমই করতে হবে 

আমার করবেন কি? 

ঘে জন অন্ধকারে কাধ্য সারে। 

তার কেব! কি কণ্তে পারে? 

| প্রস্থান 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 
পা কলস 

প্রথম দৃশ্য । 

অবন্তি নগর বন্দরের পুরোভাগ | 

ধর্মদাঁস ও ছুই জন নাগরিকের প্রবেশ। 

ধর্ম [ মহাশয় এঁদের আগমন বিষয়ে কিরূপ অনুমান করেন? 

১ না] কিছুই ত বুঝতে পাঁচ্ছিন?, এত 'বিলঘ্বের কারণ কি? দূত 

শুনে এসেছে যে সেনাপতি মহাঁশয় সেই রাত্রেই তরণী আরোহণ 

করেছেন। 

২না|। উঃ! কাল কি ভয়ানক ঝড়ই হয়েছিল » স্মরণ কারলে 

হৃংকম্প হয়! সমুদ্রের জল যেন আকাশকে চুত্বন কাত্তে উঠেছিল | মে 
উত্তাল তরঙ্গ দেখলে কি আর তরণীতে উঠতে সাঁহুস হয় ? 

১না] বোঁধ হয় সেই ঝঞ্কীই এঁদের বিলম্বের কারণ | 

২না| শুন্লেম যবনের1 না কি এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে । এ কখ! 

যদি সত্য হয়, তা হ'লে ত তাঁদের বিষম বিভ্রাট [ 

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ ) 

৩না। মহ'শয় বড় ল্ুসমাচার $ শুনে আহ্নাদিত হবেন ! 

১ন| কিসংবাদ ছে? 

২না|। কিকিব্যাপাঁর কি? 

৩ন1| যবনদের ভরী গুলে! একেবারে ধংশ হয়ে গেছে] তার! 

এখন অগতা' যুদ্ধের আঁশী ত্যাগ করে ফিরে চলেছে | 

ধর্ম | এ নকল কথ। সতা তার প্রমাণ কি? আপনি কোথা থেকে 

শুনলেন | 



০ 

৩ন।। মহাশর ! মেনাপতির সহকারী চন্দ্রনাথ এই মাত্র এপে 

উপপ্রিত হালেনঃ আমি তীরই কাছ থেকে এ মকল সংবাঁদ লয়ে 

আঁস্ছি। সেনাপতি মছাশিয় এখনও পৌঁছুঞজন নাই। 

পর্ব। বেশ বেশ শুনে যার পব নই স্বখী হ'লেম|। সেনাপতি 

সহ্শষ অতিশয় উদার লোক। 

৩ন।| সহকারী মহাশয় ঘবনদের প্রতিশীমন স্বাদ দানে যেমন 

গা/হলাদ গাকাশ কল্লেনঃ আবার পাছে সেনাপতি মহাশয়ের কৌন 

বিপদ ঘটে, ভজ্জন্য উৎক্ প্রকাশ বর্তে লাগলেন । 

পর্ম। চলুন আমরা সমুদ্রতীরে যাই। তাঁকে অভ্যর্থন। কারে লয়ে 

আ।টি। বোপ করি সেনাপতি মহ্থাশৰ শীদ্রই উপস্থিত হবেন। 

৩ন।| চলুন-- 
( চন্দ্রনাথের প্রবেশ ) 

চন্দ্র | নমস্কার । 

সকলে | নমস্কার । আম্তে আজ্ঞ হয়। 

চন্দ । আপশার। সকলে ভাল আছেন তে । 

ধর্ম | আজ্ঞ! ই। আপনাদের মঙ্গল তো। 

চণ্দ। ই] এখন ঈপ্বরের আশীর্ববাদে সেনাপতি মহাশয় শির্ধিক্গে 

পেছিলেই নিশ্চিন্ত হই। 

ধর্ম। ঈশ্বর ককন তিনি যেন পির্বিস্ে এখানে পেখছেন| ই! 

মহ।শর উর নাকি সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে? 

চক্র । আজ্ঞা ই7| তিনি মহাঁমাশ্ ধর্সিকশ্রেক্ঠ দেবদমের কন্যা 

স্র্ণলতাঁকে বিবাহ কারেছেন | মনৌমত 
পত্তী লাভ হ'লে এই সংসারে 

স্বর্গ সুখ ভোগ হয়] আর আপ্রিয়বাদিনী কুৎসিত রমণী এই সুখময় 

সংসধরকে বিবময় করিয়া তোৌলে। সেনাপতির ভাগ্য শশী সম্পূর্ণ 

মানুকুল। ন্বর্ণলতাঁর বর্ণ যেমন মনোহর» অঙ্গ সেখউব যেমন স্ন্দর 

মুক্তি যেমন নয়ন-রঞ্জিনী, চরিত্র ও তদনুরূপ সদর, গ্রীতিকব | এরূপ 

সাঁবিত্রীব স্যায় পতিত্রতা, দময়ন্তীর স্তাঁর ভক্তিমতী, সীতার ন্যাঁষ 

মমদুঃখিনী প্রণয়িনী জথতে নিতান্ত দুর্লভ। 



| ১৯ | 

ধর্ম | সেনাপতি মহাশয় স্বর্ণলতাকে লাভ কবেছেন। ইহ অতি 

সুখের বিষয় | শুনেযার পর নাই মুখী হছলেম। আমাদের এখানে 

তজ্জন্য আনন্দ উৎমব হওয়$ আবশ্যক | আপনি এখন বিশ্রাম কৃকন 

আমি শীত্রই আস্ছি। 
| ধন্মদাসের প্রস্থান । 

চন্দ্র! যেআজ্ঞ|| (ম্বশত) কৈ এঁরা এখনও আদ্ছেন ন||- 
এ কারা আনছে ?-আস্মন দেবী! প্রণাম হই, মৌকা়ত কোন কট 

হয় নাই | 

( স্র্ণলতা, ভৈরবসিংহ ও সরমার গ্রাবেশ ) 

স্বর্ণ| নখ চন্দ্রনাথ, ভৈরব আমাদিগকে বেশ সুখে এনেছে | কে 

মেনাঁপতি কোথা? 

চন্দ্র তিনি এখন ও পৌঁছান নাই। শীত্ই উপস্থিত হবেন ১ কৌন 

চিন্তা নাই | ৃ 

ত্বর্ | সেকি? তিনি এখনও আমেন্নি! তোমরাঁত একত্রে 

আদ্ছিলে? 

চত্্র1। আঁঙ্ছে না আমি অশ্ে যাত্রা করি| (নেগথো ভেরী প্বনি) 

এই যে আবার ভেরী ধনি হচ্ছেঃ বোধ হয় আমাদের কেট এলে।| 

সরমে তুমি এমন নীরব হরে বসে রয়েছ কেন? 

ভৈরব | উনি দিনের বেল। পুকষের সঙ্গে কথা কন ন| [ 

চন্র | তবেত গুণ অনেক | 

ভৈরব | ওদের আবার গুণ আনক নয়! ভগবান দশ অবতারে 

দণ মুগ্তি ধারণ ক'রে ছিলেন, কিন্তু ওর| এক নারী অবভারেই নান 
গুত্তি ধারণ করেন | ওর! রাকাঘরের বিড়াল | বানর ঘরে বেশ! 

ট।ক। দেখলেই গিন্নি। দোঁষ কল্েই তপন্ষিনী | 

স্ব্ণ| চুপকর| আর স্ত্রী নিন্দা কর্ন হবেন। | 
ভৈরব | ই। দেবি চুপ ক'রুলেম, কিন্তু ভ্রীলেকের কচ্টা বড় ভাল 

নয় | 



চক্র! কেন? কিসে £ 

ভৈরব | তবে শুন্বেন ? 
ক্বর্ণ| নান! আর কাজ নাই, তুমি থাম্»/ 

চক্দ্র| দেবি | ভৈরবের অন্তর ভীরি সরল কৌন দোষ লবেন্ ন11 

ত্র্ণ| না, ভৈরব বেশ আমুদে লোক ওর কথা বার্তা বেশ, তবে 

আমার মন নাকি উদ্বিগ্ন আছে» তাই কিছুই ভীল লাগৃছেন। | 
চন্দ্র! দেবি! আমাদের আসবার পুর্বে উদ্ভানপাল আমাদের 

শুশ্রাষাঁর জন্য এই ফুল গুলি রেখে গেছে শ্রহণ ককন| (পুষ্প প্রদান) 

&ভরব| (শ্বশত) চুপি চুপি কি বলে হাঁতে ফুল দিলে, হুঁ হয়েছে 
এই আমান্য শুত্রে-এই সামান্ত মীকড়সাঁর জালে, যদি চন্দ্রনীথের মত 

এত বড় একট। মাছিকে না কীধতে পরি, তবে চাতুরী কি? বুদ্ধিই 
বাকি? হাসি আবার হাসি1। (নেপথ্যে জয়ধ্বনি) (ভৈরব অত্রাসে ) 

বোধ ছয় সেনীপতি এসেছেন তাঁই এত জয়ধনি-_-_ 

( ভীমসিংহের প্রবেশ ) 
ভীম] ন্বর্ণলত! ! 

স্যণ|। নাথ! 

ভীম| বিরহ, মিলনে পরিণত হ'লে কেমন সুখকর | উৎকট 

তৃষ্ক।'র পর জল যেমন তৃপ্তিপ্রদ ; দম্পতীর দীর্ঘ অদর্শনের পর মিলনও 
তেমনই সুখময় | প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তোমায় না দেখে আমার 

মন যত অ।কুল হয়েছিল তোৌঁমাঁয় দেখে ততোধিক প্রফুল্ল হ'ল। 

্র্ণ | নাথ অধিনীর প্রতি চিরদিন এমনই অনুকূল থাকেন, এই 
আমার প্রথনা। 

ভীম | পরিয়ে! তোমার প্রণয় লাভ করে আমি যাঁর পর নাই 

সুখী হয়েছি | আমার হুদয়ে ন্বর্থস্থখ অনুভূত হায়েছে। 

ভৈরব | (স্বশত) আঁর বড় দেরি নাই | ভৈরব তোমাদের সুখের 

পথে কাটা দেবে | তখন ন্ুুখ টের পাবে, বাবা মিটে প্রেম তেতে? 

লাগবে! 



[ ২১ ] 

ভীম] দেখ চন্দ্রনাথ! তুমি আজ আমাদের সঙ্গে থেক! চল 

প্রিয়ে এখন অন্তঃপুরে যাই। এ নগর অতি রমনীয় স্থান, এখানে 

আমার অনেক বন্ধু আছে।. অধিবাসীরা আমাকে যথেউ সম্মান করে। 

তুমি সকলেরই কাছে সম্যক্ সমাদর পাবে | দেখ ভৈরব! নেখকা হাতে 
সমুদায় জিনিষ পত্র এনে হুর্গমধ্যে রাখ । 

| চন্দ্রনাথ, ভীমনিংহ ও স্বর্ণলতার প্রস্থান । 

ভৈরব | ওরে দেখ্ঃ বাহিরে এক জন দীড়িওয়াল1 লোক দ্ীঁড়িয়ে 

অখছে ডেকে নিয়ে আয় দেখি | (শশীশেখরের প্রবেশ) দেখ দেখ 

বড় মজা হ'য়েছে। এরি মধ্যে চক্দ্রনীথের সঙ্গে মজেছে। 

শী | জঅত্তিনাঁকি? নানা এ মিথ্য। কথা আমি ত ও কথা বিশ্বাস 

করিনা | 

ভৈরব | (ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি দিয়) যা বলি চুপ কারে শৌন। 

আমার পরামর্শে চলে তোমাঁর জয় জয় কার | নিশ্চয়ই স্বর্ণলত। লাভ 

হবে| ও বেট। মারহাট্রা, কুৎমিৎ, কদাকাঁর, দেখলে লোকের ভয় 

হয়, ওর ওপর কখন স্বর্ণলতাঁর মন বনস্তে পারে £ মেয়ে মানুষের মন 

নরম| পাঁচটা মিষ্ট কথা কায়ে ভুলিয়েছে বৈতনয় » মেত আর ওকে 

ভাঁল বাসেনা] আর বাঁম্বেই বা কেন? রূপ ধর, গুণ ধর, আচার ধর 

ব্যবহণর ধর ১ কথ বার্তায় ধর সেনাপতি কিছুতেই তাঁর উপযুক্ত নয়। 

তুমি মনে কর ওদের প্রেমের ভারি অঁটাআাটি। ভা নয় দাঁদ তাঁনয়। 

কুমুদিনী অন্ধকারে ঠীওরাতে না পেরেই জলধরকে সুধাকর মনে করে 

ছিল| এখন চাদ উঠেছে। চন্দ্নীথের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে । ভোমার 

ভাঁলই হয়েছে । 

শগী। না, না, ম্বর্ণলতা তেমন নয়, তাঁর মন ভাল! সে কখন 

এমন কাজ কার্কধে না| 

২ভরব। করেছে আবার কার্ষে না| না করবেই বাকেন? আমি 

চ'কে দেখেছি ভাঁর। চুপি টুপি কথ। কয়, হাসে, ফুল দেয়] তুমি বি 

পাগল; মনে কর সুন্দরী হ'লেই সতী হয়| আমি এক পরামর্শ দিই 
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শেন আঁজ রাত্রে চন্দ্রনাথ নগর রক্ষণ কর্ধে | তুমি তারে রাগিয়ে 

দিয়ে যে কোন রকমে হ'ক একটা কাঁও বীধিও| 

শলী| ভাতে আমার লাভ কি হবে? 

ভৈরব | আরে যা বলি তাঁকর, তার পর ফল দেখতে পাঁবে। 

সেভারি বদবাগী লোক, রেগে তৌমায় মীর্তে যাঁবেঃ তৃমি অমনি 

টেচিয়ে পচ জন লোক জমিয়ে সরে পড়বে | তোমার কিছু মাত্র 

ভয় নাঁই, আমি তোমার কাঁছেই থাকবো] 

শশী| তেমার পরামর্শ অবশ্য মানব | কিন্ত দেখ, সব ফাকি 

লা হয়| 

ভৈরব | না) না, তাঁর জন্য কৌন চিন্ত1 নীই, এখন বিদায় হও | 

( শশী শেখরের প্রস্থান ) চক্দ্র যে তাকে ভাল বাদে তাঁতে আর মন্দেহই 

নাই | আর মেও যে তাঁকে ভাল বাঁদ্বে এত পড়েই রয়েছে । অমন 

কািকের শ্তার সুন্দর পুকৰকে ছেড়ে, কে এমন কদাকার কুম্তবর্ণকে 

নিতে চাঁর়| আর সেনাপতি- সেনাপতি তাকে ভাল বাসে বটে-- 

তার জন্তে লালাগ্িত। স্বর্ণলতা তাঁর জন্যে নয় | নিশ্চয়ই নয়।| আর 

আমি ১ আমি কি ম্বর্ণলতাকে ভাল বাদিনা? আচ্ছ। আমি যদি 

ত্বর্ণলত!কে ভাঁল বাঁসি তবে তার সর্বনাশ করি কেন? মা কর্বই ব| 

কেন ? আমি যে সুখে বঞ্চিত হয়েছি, কদাঁকাঁর ভীমমিংহ নে সুখ ভোগ 

করবে | প্রাণ খাঁকৃতে তা দেখতে পাব্বন1| এ পিশীচের জন্যই 

আমায় ম্বর্ণলতাঁয় বঞ্চিত হ'তে হ'ল | ওর সব্ধনীশ আমি করবো 

ক'রবো। ও যদি ন! খাকৃত ত। হলেত স্বর্ণলত1 আমারই | ওই ন। 

আমার স্ব্লভাকে নিয়েছে । ভাব্লে সর্বশরীব জ্বলে ওঠে আমি 

সন্দেহ বিষে ওকে বিনাশ কার্বো! | শশীট। আমীর পরামর্শ মত চললেই 

ত আজ চন্দ্রনাথের মাথা খেয়েছি । আমার বুদ্ধি কি সামান্য | যাহ 

এখন বেল।ট। অধিক হয়েছে 

| প্রস্থান | 
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দ্বিতীয় দৃশ্য । 

রাঁজপথ| 

( রাজদূত ও নাগরিকদের প্রাবেশ |) 

(বাছ্মহকীরে রাজীদেশ প্রচার ) 

মহারাজ ভীমসিংহ সৈনিক প্রধান । 

ইয়েছেন উপনীত কালি এ নগরে 

অবন্তি ভাদিল পুন? সখ শান্তি জালে 

ভানুর উদয়ে বথ! ঘোর অন্ধকার 

ভয়াকুল স্্রেচ্ছ ঘেনা করেছে প্রস্থান । 

বিজয় উৎ্মব আজি করহে সকলে 

দীপ মাল! ছারে দ্বারে সন্ধ্যার সময় 

পেনানী সম্মান হেতু করিবে স্থাপন ; 

পুষ্প মালা ধ্বজ দণ্ড প্রতি গুহোপরে 

রাখিবে যতনে নবে স্ুদজ্জিত করে। 

নৃত্য গীত বাদ্য যাঁর যাতে অভিলাঘ 

আনন্দে করিবে সবে পুরাইয়া আশ । 

রাঁজদ্বারে নিমন্ত্রণ হ'ল মবাকার 

তরাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র নাহিক বিচার ; 

বার নাহ! ইচ্ছা আমি করহ ভোজন 

অনাহারে যেন নাহি থাকে কোন জন। 

মঙ্গলা করুন তার মঙ্গল বিধান, 

আনন্দেতে গাঁও সবে তার গুণ গান। 
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তৃতীয় দৃশ্য | 

হুর্ণস্থ দরদালান | 

( ভীমসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ |) 

ভীম| দেখ চন্দ্রনাথ ! আজ তুমি নগর পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত খাঁক| 

আমোঁদে উন্মত্ত হয়ে যেন কর্তব্যের ত্রুটি ন। হয় | 

চক্র| ভৈরব সকল কার্য্য সুসম্পন্ন কার্কে; সে নিমিত্ত কৌন চিন্তা 

নাই | আমিও তত্বীবধীরণ ক'রব | 

ভীম | ই1 ভৈরব স্থুদক্ষ বটে | আমি নিশ্চিন্ত রইলেম[ কাঁল 

প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র। এখন বিদাঁয় হই | 

( ভীমসিহহের প্রস্থান ও ভৈরবের প্রবেশ |) 

চন্দ্র) এই যে ভৈরব এসেছ | বেশ হয়েছে ১ চল আমর ছুজনে 

মগীরের চখরিদিক পর্যবেক্ষণ করে আসি | 

₹ভরব। আঃ মশাই তাঁরি জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন? এখনও রাত্রি 

পচদণ্ড হয় নাই এখনি কেন? সেনাপতি মহাশয় অন্তঃপুরে যাঁবেন 

বলেই আপনাকে এত শীষ বিদাঁয় দিলেন | 

চন্দ্র; তীর স্ত্রী দিব্যলাবণ্যময়ী পরমাস্থন্দরী | 

ভৈরব | খুব রসিকাঁও বটে। 

চক্র | হাঃ হাঃ হাঃ] 

ভৈরব। তার চক্ষু ছুটি দেখেছেন যেন সকলকে আহ্বান কচ্ছে। 

চন্দ্র | তা বটে কিন্ত-__ 

ভৈরব । মশীই! আজ আমোদের দিন-ভীরা সুখে খাকুন--আস্থন 

একটু সিদ্ধি খাওয়া যাঁকৃ। রাঁত জাগ্তে হবে। 
চন্দ্র] নাঁ ছে না আজকে সিদ্ধি টিদ্ধি কিছু খাঁওয়1 হবেন1| আমার 

ওমব সয়না, অণ্পেতেই নেশা হয় | 

ভৈরব | নেশা আবার কি? সহজে রাত. জাগতে পারবেন, মনও 
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বেশ নক ধিতে থাকবে, শরীর ও বেশ তাজা খাক্বে ১ কৌন কষ্ট হবেনা, 
অজুন এক ব।টী খাঁন, অধিক ন। | 

চন্দ্র। আমি এই মাত্র এক বাটা খেছে আ.স্দ্থি। তাতে আবার 

অনেক মিডি দেওয়াছিল| তাই খেয়েই আগার গা। ঘুরছেতআর 

খাঁবন1| 

ভৈরব | আঃ আমার অনুরোধ বাখুন, এইটু খান। 
চন্দ্র দাও খাই, কিন্ত আর না। [না পান) 

ভৈরব 1 [ম্ব্থতঃ) আর এক বাটা খাওয়াতে গানেই তোমীব দফা 

ফ/করেছি! এতে দঁভুরার কুল। চোড়র রম, অনেক মশল। দেওয়া 

আছে | খেলে স্বয়ং শিবের নেশ| হয় । মান্যত কোন ছার | এখন 

শাশেট। পায়ে হর | বেট!কি বোক কি ণিক্বোধ। কি হখ। মুখ না 

হলেই ব। আমার জালে পড়বে কেন? মনে করে অ্র্লভ। ভাব এই 

যে ধশ্বদাদ আনছে । ওকেও বিড খাহবে দেওয়। যাক -আদে কেছে 

ধর্মদাম যে, এম এন | তবে ভাল আত? 

( ধন্মদাসের প্রবেশ |) 

ধর্ম | আজ্ঞে যেমন দেখ ছেন। 
ভেরব| ই|বস| একটু মিদ্ধি খীও | (খিদ্ধি গুদান ও পান) 
চক্র! তাইত হে বড় গাট। ঘুকুত লাঁথল থে। ন! খাওয়াই ভাল 

ছিল। 

ভৈরব | (ন্ভ্য করিতে করিতে) 

ধন্য ধন্য সিদ্ধি নানা বৃদ্ধি দারিনা। 

দেব দেব মহাদেব জার্ণ। ঝনি বাসিনা ॥ 

গা| বৃন্দ মযহপমা বানদল নানা | 

সর্ব্বুগে ক্ষত্রকুল আ।জাবন মঙ্গিনা॥ 

চক্্র| বাঃ বাঃকি মজার গাঁন।| 

৪ 
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ভৈরব | ন! হবে কেন বাব। কেমন লোকের কাছে শেখা | 

চন্দ | কাঁর কাঁছে ছে কার কাছে? 

ভবব | বাঁবা শুনলেই আঁক্কেল্ গুড়ম্ হবে| তান্সানের মার নাঁম 

শুনেছি ? 

পর্শ | না| কিবল দেখি? 

ভৈরব | গৌয়ালিয়র | গৌয়ালিয়র তাঁন্সাঁনের গর্ভধবরিণী | আমি 

গৌয়াঁলিয়রে এই গান শিখে এসেছি | সিদ্ধি লাও, খুব খাঁও, দেদার 

খাও | 

চন্দ্র | মশাই খান| 

ধর্প1 নাঃ না, আপনি খাঁন্। (ভৈরবের প্রতি) মহাশয় আর 

একটি গান কন | 
ভৈর। তবে শুনুন | 

শীত। 

ঘুমাও নলিনা মুদি স্ুচারু লোচন 
দিন যায় দূর দেশে করিব গমন 

পুনঃ লো প্রভাত হলে, 

এই সরোবর জলে, 

জাঁগাইব কর জাঁলে, করি আলিঙ্গন । 

চন্দ্র | বেস্ গান্ গাঁইলে যে ছে। 

ভৈরব | আবার শুনবে? 

চন্দ্র! আচ্ছা ভৈরব! তুমি বল্তে পাঁর, তার! গুল কি? 
ভৈরব 1 বাবা, তাও জানন1? ও সব চাদের গু ডঃ বিধত1 আঁকীশ- 

ময় ছড়িয়ে দিয়েছে। 

চন্দ্র ঠিক কথা বলেছ | রাঁত হয়েছে এখন যাওয়া যাঁকৃ। 

 চন্দ্রনাথের প্রস্থান । 
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ভৈরব | আমাদের সহকারী মশাই বেম্ আমুদে লোক; বথায় 

কথায় হাসি, লোকের মক্ষে বেশ মিফালাপ করেন। দোষের মধ্যে 

কিছু বদ্রাণি 

ধর্ম| হই1বেশ লোঁক বটে, আলাপ করে সুখ আছে। 

ভৈবব | মশাই কি এখন শয়ন কর্বেন? (নেপথ্যে গোলযোগ) 

একি? কিমের গোলযোগ? 

( শবীশেখরকে মারিতে মারিতে চন্দ্রনাথের গ্রবেশ।) 

চন্দ্র| পাজি, তুই আমায় চিনন্ না! 

ধর্ম। কি হয়েছে মশাই? 

চন্দ্র! বেট! আমায় কাঁজ শেখাতে এনেছিদ্ (গ্রহার ) 

শলী| ওগো বাঁবাগে। মেরে ফেলে গে আমার বাঁচাও আমি 

মলুম | একি কীল বাপ্! 

চন্্র/ আবার কথ| কচ্ছিম্, জুত মেরে মুখ ছিড়ে দেব, জানিন্। 

(প্রহার ) 

শী] আর মেরনা বাবা, আঁমি তোমার পায়ে পড়ি। আমার 

ঘাঁট হ'রেছে| প্রাণান্তে আর আমি তোমাদের মঙ্গে লাগীবোনা। 

আমায় ছেড়ে দাও, আমার ঘাঁট হয়েছে] 

ধর্ম | মশাই ছেড়ে দিন, ভদ্রলৌককে আর মারবেন না! 

চন্দ্র। তুমি কে? তৌমাঁর কথায় কাজ কি? ঢটুপ্রও। 

ধর্প | কি তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা, আমায় অপম।ন্, পাজি 

নেশাখোর | 

চন্দ্র/ আমি নেশাঁখোর ? তুই এত বড় কথ! বলিন্। আঁয় তোকে 

আজ দুখানা কারে কাট্ব| (যুদ্ধ) 

+ভরব | যাও যাঁও, যত পার লোক জমাঞ্ণে। খুব একটা 

গোলবোথ করথে। (শশীশেখরের বেগে প্রস্থান ও গৌলবোধ) 

আপনাঁর। করেন কি? পাগল হয়েছেন নাকি? হাঁয় হার! সর্বনাশ 

হ'ল-__আজ একটা কাণ্ড ক'রবেন তবে ছাড়বেন ছিঃ ছিঃ আপনা 



আপনি এমন এ আছে? উঃ মশাইরা ক্ষান্ত হন ক্ষান্ত হান| 

মেন।পুতি মহা।শর আঙঙ্েন | 

( ভীমপিৎহের প্রবেশ) 

ভীম | তেসরা ফাবছ কি? 
১১. নি ধর্শ 1 এইবাশ গাজী আর দেখি। 

০. 1 কপ ৯ ৭ এ € ১ সখা স্পা পন্য পি 

ভৈরপ | আগুনাবা আঙ্গভাীাগ ককনঃ। (ধন্ষদীসের এপরতি) মেলা; 

সদ সপ সণ শনি 8 ত হি র্ ঃ ৪ টস ছি তি সস) £তি বলছেন আন্ত্যাদ লকন | শিরন্ত হনঃ তার জাদেশ অমান্ধ 

তা সখা ত ৮ হা? হা পি বলি ৯৮5 

ভীম | দেখও তোমাদের বছ স্গঞ্জা হ্ৃজেছেঃ আমি বল্ছ এখ।শ 

অন্বভাগিকব। ফেল এবিবুদ সাল! কেস্বত্রপাত করলে? ভৈরব! 

রা 

ভৈবব | দেব। কাব দোঁস আ জনিন1| এই ক্ষণ কাল 
0, 2 ও শা 

আ।ঘহ! অপলে বদে মিটাশাপ কচ্ছিলাম। কেন বে অবকল্মাৎ 

এঁদেব মভিজ্রম হল, কেন যে বৈবাদ করুলেন বিছুই বদ্তে পারিন।। 
এ 

ভীম | চন্দ্রনাথ! তে!মার কি কিছুমাত্র কাগুজ্ঞান না টে এ 

তোমায় ভব কর্ধের ভার দিলেম, তুমি এমন বালকের হায় কাখ 

চক্র! গ্রভে]! আমায় ক্ষমা ককন| আমার অপরাধ মার্জনা 

বকন | 
ভীম | ছি্িধর্ণদংস। একি তোমার যোগ কাজ হানা, তুমি 

ভাল ক'লে, নথর শুদ্ধ লোকে তৌমার প্রশংন। করে। এখন তুমি কি 
কাজ করলে বল দেখি? সে ঘা হোক, এ খিবাঁদের স্তর কি তা 

তি 

ধর্মু| দেব! এই নবাঁধম আমায় জাঁঘাতিক আঘাত করেছে, 

আপনি ভৈরবকে জিজ্ঞাস। বন্ধন, সমস্ত অবগত হবেন। আমি আর 

কথ। কইতে পারিন। 3 আমার বড় কউ হচ্ছে। দেব! আমার কেন 
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অপরাঁধ ন।ই, আত্ম রক্ষার জন্যই কেবল অস্ত ধাবে ছিলাম] উঠ! 

ভীম। তোঁমর। অত্ান্ত অন্যায় কাজ কবেছ| তোমব। কোন্ 

মাছমে এমন সময়ে নগবেক যুদ্ধ ভয়, বিদ্বোহ ভয় জেনেও আমহকোে 

বিবাদ করলে | ভৈরব 1 সত্য কবে বলঃ কে এ বিবাঁদের মুল ? 

ধর্দঘ | দেখ ভুমি বদি চন্ত্রনাথের ছয়ে অন্ঠায় সান্ষ্ণ দাওঃ তা হলে 

তুমি ক্ষত্রিধ নও ? 

ভৈরব | দিবি দিতে হবেনা! জীব কেটে ফেল্পেও ভৈবব মিথ) 

কথ] কবেনা | মতা বই মিথ্যা কখনই আমার মুখে স্থান পাঁয়ন।| 

আমাতে আব ধর্শদামেতে এখানে বনে গণ্প করছি। এমন সময়ে 

হঠাৎ ইনি একজন ভদ্রলোককে মাবৃতে আাবৃতে এদিকে নিয়ে এলেন| 

এঁর অপরাধের মধ ভার ছ'য়ে ছুই একট। কখ। করেছিংলন| সৃতরাৎ 

তাতেই ইনি ভুদ্ধ হয়ে, এর সঙ্গে বিবাদ আরম কব্লেন| নেও 

স্মযোধ পেয়ে এদিকে সবে পড়লো আম তার পেছুং ড্ুতনম। 

কিন্ত ধারতে পাবলেম ন|| অবশেষে ফিবে এসে দেখি ভব শক সম 

ধেধে থিয়েছে | আমি নিবারণ কৰ্বার অনেক চেউ| কব্লেম। কিন্ত 

কেহই শুনলেন না| তাঁর পরেই আপনি এলেন| গাভো ! জামার 

প্রার্থন| এদের অপবাঁধ আমা ককন| রাগে মানুবের জান গ্াংকেন। 

পালিয়েছে দেই ওঁকে রাগিয়ে দিয়ে গেছলো। তারি দোষ 

ভীম | চন্দ্রনাগ | আমাক বিবেচনার তুমিই বষ্গূর্ণ দেবী] তোমা 

অত্যন্ত ভাল বাঁমি বলে কর্শচ্যত করেই নিরন্ত হলেম | শটে আরও 

গকতর দণ্ড দিতাম! (ধশ্দামের প্রতি) তুমি আঘাত পেয়েছ য।ও 

এখন গৃহে যাও | এখনই চিকিৎমালার মংবাদ পাঠাও 

| প্রস্থান | 

₹ভবব[ আপনি কি কোন আঘাত পেয়েছেন? 

চন্দ | যেআঘাত পেয়েছ, তার আর গযুধ নাই | 

রব | উদ্বর ককন অ।পনি শীত্র আরাম হন। 

চন্দ্র) কিকলঙ্ক। কিঅখ্যাতি !! অমি কি নির্বোধ, আজ 18 
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খেয়ে যশ মান সব খোয়ালেম। আমার মীন্ সম্রম সব খেল, হায় 

হায়! ধনে প্রাণে মলেম্। আমার মান গেলঃ আমার যশ খেল» আমার 

জব গেল !! 

ভৈরব | মশীই মিথ্যা দুঃখ করছেন | যশ মীন গেছে তাঁর জন্য 

ভাবনা কি? সেন।পতিকে সন্ত কর্তে পারলেই আবার সৰ পাবেন | 

তিনি আপনাকে যথেট ভাল বাঁসেন, স্েছ করেন) কেবল লোক 
দেখানে কর্চ্যুত করেছেন, তাঁর জন্য চিন্তা কি? লোকে কথায় বলে 

“ঝিকে মেরে বউকে শেখান” বাস্তবিকই কি আপনাকে কর্মঢাত 
করেছেন; সে ভয় করবেন না! 

চন্দ্র। হার! নেশাতেই আমার সর্বনাশ করলে, সিদ্ধির ভিতর 

শত্র ছিল, জানলে কি আমি সিদ্ধি চু'তেম। 

ভৈরব | আচ্ছা মশাই যাঁকে ধরে এনেছিলেন মে লোকটা কে? 
চিন্কধে পেরেছেন? করেছিল কি? 

চন্দ্র | কেজানে কিছুই মনে হয় না। 

ভৈরব | সেকি মশাই? 
চন্দ্র। নেশা হ'লে কি মান্যের জ্ঞান থাকে। তা মনে থাকবে 

নেশ। মাত্রই খারাপ | নির্রবোধেরাই নেশ] করে, মুখেরাই নেশা করে। 

ভৈরব | আমার পবামর্শ শুনুন | সেনাপতি আজ কাল বড় স্ত্রীর 
বশ। আপাঁন শিরে ধকন্| তিনি আপনার প্রীর্থন। নিশ্চয়ই পূর্ণ 

করবেন | মেন।পঞজিকে বলে কয়ে আপনাঁকে কাঁজ দেওয়াবেন সন্দেহ 

নাই | 

চন্দ্র)! সেই ভাল | আমি কাঁলই সকালে তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করবো] 

ভৈরব হ।খুব জিদ্ করে ধরবেন। ক্বর্ণলতী সদয়! হ'লে কোন 

টিন্ত।ই নাই | 

চন্দ্র। আমি নিতান্ত মূর্খ, বোকা, মিব্বোধ, তাই আজ সিদ্ধি 

খেয়েছিলাম | এখন বিদাঁর হই | (পরম্পর অভিবাদন ) 

ভৈরব | (ম্বশিতঃ) যেনিজে আপনাকে বোকা বলে, সে বোক। 
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নয়ত ফি? আমার পাঁপ কি আঁমি ভাল পরামর্শ দিলাম | কার্যযগতিকে 

যদি মন্দ হয়, ভাঁর জন্যে আমি দোবী নই| আরে শশী যে। এস 

এম। 

( শশীশেখরের পুনঃ প্রবেশ ।) 

শগী | আর না, নাকে কানে খত এই শেব| ন্বর্ণলত! প্রেমের 

ঘানিশীছ, আঁমি তাঁর চৌক বাঁধা বলদ আর তুমি তার কলু| আমি 

এত দিন অন্ধকারে তার চারিদিকে ঘুবেই মলুম | লাভের মধ্যে টাকা 

কড়ি অব গেল। আর আজ উত্তম মধাম গ্রাহার ও পেয়েছি। এখন 

বেশ চৈতন্ হয়েছে | প্রাণট। নিয়ে ভীলয় ভালয় দেশে ফিরে যেতে 

পারলে বাঁচি 

ভৈরব! পৃথিবীতে যাঁদের ধৈর্ঘ্য নাই, তাঁদের কোন স্ুখই হবেনা! 

তোমার মত নির্বোধত কোখাঁও দেখিনি । তুমি ঘা কত মার খেয়েছ 

বৈত না কিন্ত চন্দ্রনীথের যে কাঁজ গেল | সে যে ধনে প্রাণে মীলো 

কষ ন। ক'লে কি ইউ সাধন হয়? এত মন্ত্রে হাচ্ছেন। যে চোঁকের 

পাতা ন| ফেলতে ফেল্তেই নব ফর্সা হবে| “সবুরে ম্যাওয়। ফলে” 

জানত। অত উতলণ হ'লে চল্বেন1! সকল দিক নষ্ট হবে | 

প্রেম সাগরে ধৈর্য্য তরি স্থখে বয়ে ঘায়। 

ডুবূলে তরি প্রেম কাগারী হাবু ডুবু খায় ॥ 

তুমি যে চঞ্চল হয়েছ দেখছি সব মাটি করলে, যাও» এখন বাসায় যাঁও, 

তোমার অঙ্গে দেখা ক'রে সব কথ ব'লব$ এখন এস ভোর হয়েছে | 

(বিরক্ত ভাঁবে শণীর প্রস্থান) আর কি মব ঠিক হয়েছে! কাল 

চন্দ্রনাথ ্বর্ণলতার কাছে যাবে; আমিও সেনাঁপতিকে নিয়ে গিয়ে 

দেখাব | তাঁর কীণে- 

| প্রস্থান । 



তৃতীয় অন্ক। 
০০ 

গ্রথম দৃষ্ঠ | 

দুর্দপুরোভাগ | 

(স্বরণলতা, চন্দ্রনাথ ও ঘরমার গ্রাবেশ।) 

স্বর্ণ | তাঁর জন্য কৌন চিন্ত। নাই আমার বথ। আাধ্য তোঁমাঁর হরে 

বল্ব | 

সর। হ্য। সখি যাতে এর ভাল হয় তাই কর। আঁমার স্বামী 

ঞ্র কাজ ঘাঁওয়ীতে ভারি দুঃখিত হয়েছেন | এমন কি লোকের নিজের 

কাজ গেলেও অত দুঃখিত হয় না| 

র্ণ | ভৈরবের হ্দয় বেশ অরল 1 অমন লোক প্রায়ই দেখ! 

যায়না! 

চন্্র| দেবি) আমার কথ যেন মনে থাকে, ভুলবেন না| 

বর্ণ | না, না, তোমার কর্ম যাবে না ভয় নাই। 

চক্র] আপনার অনুগ্রহ থাকৃলে আমার নব ক।জ হবে; এ আমার 

দৃঢ় বিশ্বাম আছে। 

সর | সখি! সেনাপতি আম্ছেন | 

চন্দ | আমি তবে এখন বিদীয় হই | 

ত্বর্ণ। ন| না যাবে কেন? দীঁড়াঁও ন॥ আঁমি এখনি বল্ছি| 

চক্র। না দেবি, আমি ওর কাছে মুখ দেখাতে পারবোনা । 

আমার লজ্জ।ক'রছে | আমি চল্লেম| 

প্রস্থান । 

(ভৈরব ও ভীমসিংহের প্রবেশ। ) 
স্বর্ণ; তবে এন) 

₹ভরব | উন্ুঠঃ| এত বড় ভাল কথা নয় | 
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ভীম | কি ব'ল্ছ ভৈরব | 
ভৈরব | আঁজ্রে ন! কিছু না| 
ভীম| কিছু নয় কি? কিব'লছ্লে বল। 
ভৈরব | ও চন্দ্রনা গেল না? 
ভীম| হাঁত, তাকি হ'য়েছে? 
ভৈরব | তবে চন্দ্রনাথ বটে| 
বর্ণ! দেখুন! চন্দ্রনাথ এই মাত্র এখানে এসেছিল, অ1পনি তারে 

কর্মচযত করেছেন ব'লে, সে ভারি ঃশিত হয়েছে। 
ভীম | সেই জন্যই কি সে এখানে এসেছিল? 
স্র্ণ| এখন তকে ডাকৃতে পাঠাব | 
ভীম] এখন খাক্| 

স্বর্ণ! ভবে যেন শীবই আবার তাঁকে কর্খ দেওয়া হয় | 
ভীম| তুমি যখন প্রদন্ন হয়েছ তখন তর আর ভাঁবন| কি? 
স্বর্ণ| তবে কাল তাকে নিমন্ত্রণ কর যকি | কেমন? 
ভীম | কাঁল অ।মার স্থানান্তরে যাবার আবশ্যক আছে। 
স্বর্ণ| ভাল কাল না হয়, পরশ্ব দিন সন্বাকালে তকে নিমন্ত্রণ 

করলেত হয়| নথ! তার দোষ সামান্য, আমার অন্ুরে।ধ আপনাকে 
রাখতেই হবে | 

ভীম। তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? এখন উদ্তানে যাও, আঁমি 
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাঁচ্চি | 

্র্ণ। চল মখি তবে আমর| যাই চল| নাথ! শীঘ্রই আন্বেন | 
[ ব্বর্ণলত। ও অরমার প্রস্থান | 

ভৈরব | বীরবর ! 

ভীম 1 কি ব'লচেো? 
ভৈরব | চত্রমাথ আপনার নে কি দেবদঘের বংতীতে যেত? 
ভীন।| হই বেড, ভ। হে বথ| জিজ্ঞাস। কচ্ছ কেন 
ভৈরব | আজে ন|| এমন কিছু নয়) আমার মনে একট| 

তাই জিজ্ঞাসা কর্ছিলেম্। 

সস 
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ভীম | হঠাঁৎ ভৌঁার মনে এ চিন্তা উদয় ছ'ল কেন? 

ভৈরব | আমি মনে ক'রেছিল'ম দেবির সঙ্গে তার পরিচয় নাই | 

ভীম। পরিচয় আছে বৈকি | 

ভৈরব | আঁ] তবে পূর্ধে আলাপ ছিল, তীইত বলি। 

ভীম| কেন কেন, তাঁকি হয়েছে বলঃ চন্দ্রনাথের চরিত্র কি মন্দ? 

ভৈরব মন্দনয়? 

ভীম! মন্দ? 

ভৈরব । আমি জানিন1| 

ভীম ভাল, তোমার কি বৌধ হয়? 
ভৈরব | আমার কি বোধ হয় ! 

ভীম| (ন্বগীতঃ) “বোধ হয়” এই পুনকক্তিই আমার সন্দেহের 

মূল| নিশ্চয় একিছু জানে গোঁপন কচ্ছে। তা না হলে আমার 

কথাঁয় সিউরে উঠবে কেন ? বুঝেছি ব্বর্লতী_ 

ভৈরব] বীরবর ! অন্যমনস্ক ছয়ে কি ভাবতে লাগ্লেন। 

ভীম! আঁর আমায় সন্দেহ অনলে দগ্ধ করন]| 

ভৈরব | আজ্ঞে আমি কিছুই জানিনা | 

ভীম তুমি অজ্ঞান নও» বালক নও, তবে কেন সত্য কথা বলতে 

ভয় পাচ্ছ ? কুচিন্তা ফুকথ। ব'লতে দোঁষ কি : 

ভৈরব | না চন্দ্রনাথ বেশ লৌক। 

ভীম! ভাঁকেত আমি ভাল বলেই জানতেম্। এদিকেত বেশ ভদ্র 

লোকের মত দেখতে নত | 

ভৈরব | হু*! মাকাঁল ফল | 

ভীম। কেন? 

ভৈরব । মশাই মানুষ চেনী বড় সহজ নয় ! 

ভীম ভৈরব! তুমিত কখনই আমার আদেশ লঙ্ঘন করনি, 

তৰে আজ জব কথা খুলে ব'লতে কুঠিত হচ্ছ কেন ? 

ভৈরব | দেব! ফৌঁণাতে ও খ'দ থাকে, মিউ ফলেও পোকা ধরে । 

আমার পাপ চিন্ত। আগার মনে থাক; আপনাঁর জেনে লীভ কি? 
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ভীম | ন1 আমি জান্ব, তুমি বল, তোমার ব'লতে ক্ষতি কি? 

রব | নখবীরবর আমায় ক্ষমা ককন্। আমি তা প্রাণাস্তেও 

ব'লতে পাঁরব'না। মে কথা শুন্লে আঁপনকাঁর সুখ শান্তি জন্মের মত 

চলে যাবে! 

ভীম | আঃ! ন1উৈরব তোমায় বলতেই হবে| তুমি এখনি বল, 

আর আমার কথ। টেলনা1 | 

ভৈবব | যার চুরি যাঁয়, সে যদি নাঁজানৃতে পারে, তা হলে কেমন 

খে থাকে। না জানাই ভাল। 

ভীম | উঃ সন্দেহ কি যস্ত্রণী | 
ভৈরব | কুলটাঁর পতি অন্ধ হলেই ভাল । 

ভীম! উঃ অসহা | র 

রব | যেক্ত্রীকে সন্দেহ করেঃ অথচ ভাল বাসে, ভাঁরমত হতভাগী। 

আর জগতে নাই | মহাঁশয় মীবধান, সন্দেছ কালসর্পকে যেন হৃদয়ে স্থান 

ন|দেন। জগদীশ! জগতে সন্দেহ রোগ যেন কারে! ন। জঙ্গীয় ! 

ভীম| ভৈরব! আর কেন তুমি সব খুলে ব'লঃ আমি চিরবোগী 

হরে জীবন-যাপন ক'রবোনা | যখনি বোগ নির্ণয় হবে, তখনি তাঁর 

প্রতিকার ক'রবো | তুমি বাঁজাঁন বল) আর বিলম্ব করোনা অত্য 

বটে সন্দেহ উৎ্কট রো, উৎ্কট রোগের উৎ্কট ওষধ ও আছে। 

ভরব| এখন আমি আপনার বীরোচিত কথ। শুনে আহ্লাদিত 

হু'লেম। উঠ স্ত্রী জাতির স্বভীব কি কদর্ধ্য ! ঈশ্বর নমক্ষে তাহারা অব- 

লীলাক্রমে যে সকল ব্যাঁপাঁর সমাধা করে, স্বামীর নিকট মে সকল বিষয় 

উল্লেখ করিতেও সাহস করে না। ব্যভিচার ন কর] নয়, ব্যভিচার 

গৌঁপন করাই তাহাদের সতীত্ব । 

ভীম।| যথার্থ বলেছ 

ভৈরব | মহাশয়! যে আবাল বন্ধু জন্মদাতা পিতাকে বঞ্চন! 

ক'রেছে, দে যে আপনাকে বঞ্চন1 ক'রবেঃ তীর আর বিচিত্র কি? 

ভীম। তবেমেকি আর প্রতারণা ক'রতে বাকি রেখেছে! কে 

বলে নারির হৃদয় কোমল 2 যে বলে সে মুর্খ? মে নির্বোধ ! 
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ভৈরব | মহাশয় আমাকে ক্ষম1] ককন | আপনাকে প্রাণের সহিত 

ভাল বাসি বলেই এত কথ। বল্লেম | 

ভীম | আমি বাঁবজ্জীবন তোমার খণে আবদ্ধ রইলেম| 

ভৈরব | আজ্ঞে এদাস চিরদিনই অণপনার পদাঁনত | 

ভীম] (স্বণত) হায়! কেন আমি বিবাহ করেছিলীম| বোঁদ 

হয় এ আরে।জানে | (প্রকাশ্যে) এখন তুমি যাও এর পর যদি কিছু 

জান্তে পার, আমায় জানিও | 

ভৈরব | দেব! আর এ বিষয় আন্দোলন করবেন নাঃ আমি 

বলি চক্রনাথকে ঘদি পুনরায় কার্য; দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা] করেন 

( আঁর কেন ? সেও কার্ধযকুশল বটে) তথাপি তাকে পুনরায় পদাভি- 

বিভ্ত ক'রতে কিঞ্ৎ বিলম্ব'করবেন্। 

ভীম | কেন বল দেখি? 
ভরব| আজ্জে হী, একথা বল্বাঁর একটু ভাঁৎপর্ধ্য আছে | দেবি 

যত আগ্নাকে তাঁব নিমিত্ত অনুরোধ করবেন, ততই চন্দ্রনাথের প্রতি 

তাঁর অনুবাণী প্রকাশ পাবে|। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, ঘা 

ভেবেছিলীম, অপনার অনুরোধে সকলই বলল্মে। এখন আমি । 

ভীম | না, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই | এখন যাও আমি কিছুক্ষণ 

নির্জনে থাকব | 
ভৈরব | যে আঁজ্ঞ। চ'ললেম | ৃ 

| ভৈরবের প্রস্থান । 
ভীম| (স্বশত) ভৈরবের স্বভাঁব মন্দ নয়, য| ব'লে নকলই যুক্তি 

সঙ্গত, সকলই সম্ভব | হার কেন আমি বিবাহ কল্রেম! বিবাহের কি 

এই ফল? ত্বর্ণলত ক্রি এমন হবে? হয় হলো ক্ষতি কি? এত যত্বে 

যে পাখী পোবমানেন(১__কিছুভেই মানেনাতাঁকে ছেড়ে দেওয়1 উচিত, 

বনের বিছদ্দ । উড়ে ঘাঁও,_যখ। ইচ্ছা! যাও-ভীমমিংহের হৃদয় পিঞ্ীর 

ভেঙে উড়ে যাঁও_যাঁর বীছে ইচ্ছ। ভার কাছে যাও, সুখে খ'ক। 
(ক্ষণকাল নিস্তর খাকিয়) তবে কি ন্বর্ণলতাঁকে ভাগ কর্তে হবে 17 

এ জীবনের মত তাঁগ করর্তে হবে ১-ত। আমি পাঁর্ব'নী| জীবন 
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খাকৃতে জীবন্বয়ী ব্বণূলতীকে ত্যাগ কার্তে পারবানী উঠ! পরিণজস 

কি বিষময় ! কে বলে স্বর্ণলতা অমর? সে তাঁর নীচ ব্ত্তির। অপরের 

সান্তোঁগ জন্যই কি আমি বিবাহ ক'রেছিলাম| ন্বর্ণলত!! স্বর্ণলতা! 

তোমার মনে এই ছিলি! অথবা তোমার দোব কি? ইহা সংসারের 

ধর্ম, স্ত্রী জাতির ধর্ম | জতে কে এমন বড় লোক আছে, যাঁর ভ্রী অগতী 

নয়? হা! বিধাতঃ! কাল ভুঁজঙ্গিনীকে কেন এমন লাবগা/ময়ী মোহিনী 
মূর্তি গ্রদান করেছিলে? বিব রাঁখিবার কি আর স্থান ছিল না? তাই 

স্বর্ণ কলসে কী'লকুট স্থাপন ক'রলে | উঃ এই যে স্বর্ণলত। অপ্ছে। 

(ব্র্ণলতা ও নরমার প্রবেশ ।) 
স্বর্ণ | নাথ! বেল অনেক হ'য়েছে। 

ভীম | চল যাই 

স্বর্ণ] আপনি আজ এমন করে কথ! ক'চ্ছেন কেন? অন্গুখ হয়েছে 

নাকি? 

ভীম | না, অপ্প মাথ| বাথ। করছে | 
স্বর্ণ | কল্য রাত্রজাগরণেই হ'য়ে খাকবে, আন্গুন ম।খাট। বেধে 

দি| (মন্তকে কমাল বন্ধন ও হস্ত হইতে অস্কুরীয় পতন) 

ভীম | ও কমাল বড় ছোট, ওতে হবেন! চল এখন যাই | 

| উভগ়ের প্রস্থান । 

সরম1| (ম্বগত) বেস হ'য়েছে হাত থেকে আখস্টাট! পড়ে গেল 

টের পাইনি | কর্তীর এতে কি দরকার? তিনি কেন আমাকে এট] 

বাঁর বার চুরি ক'রতে বলেছেন? ধর্শ জানেন, আমি এটা তাক দেব 
সেনাপতি প্রথম সাক্ষাৎ দিনেই দেবকে এই আংটাট। দিয়েছিলেন | 

দেখী কত ভাল বাঁমেন| সদাই কাছে করে রাখেন) চুম্বন করেন। 

( ভেরবের গ্রবেশ !) 
ভৈরব | বলি তুমি এখানে যে? একুল1 এখ।নে দ!ড়িয়ে কেন? 
সরমা| আমায় তিরস্কীর ক'রনা। আমি তোমারই জন্তে একট। 

জিনিষ রেখেছি। 
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ভৈরব | আমার জন্যে? কৈকি দেখি? 

সরম|| না দেখাবন।| 

ভৈরব] আমোলে!। 

রমা | হ1 আমি তোমীর জন্ত চুরি কর'লেম, তৃমি আমায় গাল 

দেবে বৈকি? 

ভৈরব। আগে জিনিষটাই দেখা ও। 

অরমা | কি দেবে বল? তাঁর পর দেখাব। 

ভৈরব | জিনিষ না দেখেকি দর দাম হয়? 

সরম1। এই দেখ (ভৈরবের বলপুর্বক অস্কুরী গ্রহণ ) 

ভৈরব | আদরিনি ! তুমি জন্ম সধবা থাক | ভৈরব তোমার কেনা 

গোলাম হল। 

সরমা। তোমার এত কি দরকীর? স্বর্ণলতী। না পেলে পাগল 

হবে| 

ভেরব | কি দরক;র তোমার জেনে কাজ নেই। এখন যাঁও আমি 

যাচ্চি। 
| সরমার প্রস্থান । 

তরব| (জআ্ব্ত) বেশ হায়েছে, এইটে চন্দ্রনীথের ঘরে ফেলে 

দেব; তাঁ হ'লেই হবে [ আঁর যায় কৌথা, এই সামান্য পদাথই 

হুর তত রাবণের মৃত্যুবান। এই যে সেনাপতি আসছে | শুষ্নি শাকই 

খাও, আঁর সোমসিন্ধুই খাও» কিছুতেই আর তৌমাঁর ঘুম হবেনা । 

সুখের দফা! শেষ হয়েছে। 

( ভীমসিংহের প্রবেশ) 

ভীম। অসতী! ব্বর্ণলতা অসতী ! উঃ! 

ভৈরব । দেব এখন ও সে বিষয় চিন্তা করছেন। 

ভীম| দূর হও, আমার জাম্নে থেকে যাও | তুমিই আমার 

সর্ধনাঁশ করেছ, আমার মনে অগ্নি জ্বেলে দিয়েছ | 

ভৈরব! সেকি দেব? 
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ভীম| যদি সব ভেঙে ন। বল্বিঃ তবে দে কথা উল্লেখের কি 
দরকার ছিল? (অন্যমনস্ক ভাবে) আমি কিছুই দেখি নাই, কিছুই 

জান্তেম ন1) আমারত কোন অনিষউই বোঁধ হয় নাই, আমি নিশ্চিন্ত 

মনে অমস্ত রাত্রি সুখে নিদ্রা শিয়াছি। কৈ চন্দ্রনাথের চুম্বন চিক্রুত 

তাঁর অধবে অস্ষিত ছিলনী| 

ভৈরব । বীরবর ! অকারণ আমার উপব বাঁগ ক'র্ছেন। 

ভীম | (অন্যমনস্ক ভাবে) যাঁর চুরিযার সেষদি নাজান্তে পারে, 
তবে তারক্ষতিকি? যদি আপাঁমর সমস্ত মেনাদল আমার অসাক্ষাতে 

স্বর্ণলতাঁব সুমধুর দেহ সম্ভোগ করতো, তা হলেও অমি সুখি হতেম, কিন্ত 

এখন আমার কি সর্ধনাশ হ'লো! শান্তি জশ্সের মত বিদায় লও | সন্তোষ 

আর এ অভাগীর হৃদয়ে স্থান পীবেনা| উঃ আমি যে চতুর্দিক অন্ধকার 

দেখ্ছি__পৃথিবী শূন্য, জগৎ শুন্য, চতুর্দিক শৃন্য | আমার কেহই নাই। 

কিছুই নাই | তরবারি! তোমার সাহায্যে আমি মান অন্রম সক 

পেয়েছি, তুমি ও বিদায় লও! অভাগা! ভীমসিংহের তৌমাঢুক আর 

প্রয়োজন নাই | মা বন্ুন্ধরে ! তোমার গর্ভে এ হতভাগ্যকে স্থান দাও 

আর যাতনা সহা হয় না| ভগবান্ দীনবন্ধু গ্রভে|! তোমা ভিন্ন 

অধীনের আর কে আছে? আমার হৃদয়ে শান্তি দান কর] আঃ! 

(অবনমন ভাঁবে উপবেশন ) 

ভৈরব | সেকি দেব এমন হলেন কেন? 

ভীম | পাঁপাস্বা! তুই আমার সর্বনাশ করেছিন্ আদার সকল 

নখ হরণ করেছিন্। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেঃ নঢেৎ এখন তোকে খণ্ড 

খণ্ড করব | (ভৈরবের শ্রীব। ধারণ) 

ভৈরব | অবশেষে কি এই হল ! 

ভীম। হয় আমায় দেখ! না হয় প্রমাণ কর। নচেৎ এই তরবারিই 

তৌ'র নরকের পথ প্রদর্শিনি হবে ! 
ভৈরব | গ্রভেঃ 1 

ভীম| যদি সা্বীসতী ন্বর্ণলতার নিন্দী করিস্, যদি আমার সর্ব 

নাশের ইচ্ছ! থাকে, তবে আর কেন প্রভু বলে সম্বোধন করিম্। 
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স্বর্ণনত! অসতী শুনলে যে সকলে আশ্চর্য্য হবে| স্বর্ণের দেবতা 

নএকের পিশাচগণ ও রোদন করবে | 

ভৈরব | হা ঈশ্বর! হ। ধর্ম! আঁম!র কেহই নাই | আমি কেন 

বলতে খিয়েছিলাম; ভাল মান্ষের কাল নয়, আমি কেন প্রকাশ 

কলেম| সকলে দেখ সরল হওয়1 বড় সোজা! কথা নয় অনেক বিপদ 

আছে | আজ হতে আর মানুষের মুখ দর্শন করবনা, কার অঙ্গে 
কথা পর্যন্তও কইব না প্রাঁণীন্তেও সত্য বলবন1| 

ভীম | ভৈরব! কি জান সত্য বল] 
ভৈরব | সত্য বলে হবে কি? যাঁদের বুদ্ধি নাই তার1 সত্য বলুক। 

আমার দিব্য-জ্ঞান হয়েছে আর ন। (নাঁকেখত। 

ভীম| (স্বশভ) একবার মনে হয়, ্বর্ণলতা সতী, আবার মনে 

হয় অনতী | একবাঁর মনে হয় ভৈরব মিথ্যাবাদী, আবার পরক্ষণেই 

মনে হয় ভৈরবের কথ। সমুদাঁয় সত্য | উঃ সন্দেহ কি ভধাঁনক যন্ত্রণা! 

স্বর্ণলতাঁর সে তপ্তকাঞ্চন গ্রতিম বর্ণকান্তি তামমী নিশির ন্যায় মসী- 

মরী বোধ হ'চ্ছে| মে লাঁবণ্যলালিমা! আমার চক্ষে কালিমার স্যাঁয় 

অনুভূত হচ্ছে | আঁর যাঁতন। সহা হয়না উদ্বন্ধনে হক্, বিষপাঁনে 

হকৃ, শীপ্রই এ পাঁপ জীবনের শেৰ ক'রব| (প্রকাশে) ভৈরব য| 

জান সব খুলে বল আর যাতন| দিওন| | 

ভৈরব | বীরবর! অশান্ত হবেন্ না, আমি শীত্রই প্রমাণ শুদ্ধ 

বলছি ! 

ভীম।| বল আমার মন সুস্থ ছকৃ সন্দেহ দূরে যাঁকু। 

ভৈরব | চীক্ষুষ কৌন প্রমাণের প্রত্যাশ। বরবেন নাঃ কেননা 

এ সকল বিষয় গোঁপনেই হয়ে থাকে | তবে যে সকল গ্রামাণ সতোর 

ছায়া-ম্বরূপ» যাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, তা বখেউ দিতে 

পারি। 

ভীম | কিজীন বল। 

ভৈরব | আপনার অনুরোঁধেই বল্ছি, আমার কৌন দৌষ ন+ই | 

সম্প্রতি একদিন আমি চত্দ্রনাথের অঙ্গে একত্রে শয়ন করি। আমার 
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দে দিন এই ঈাতের গৌড়া ফুলে ঈ্ীত কড়া হয়েছিল | কাজেই যাঁতনীয় 

সাঁবা-বাত্রি ঘুম হয়নি | কফেঁ স্থফে বিছানায় পড়ে খাকুতে হল। 

জাঁনেনত যাঁদেব বাতিকের ধতি তাবা ঘুমুতে যমুতে স্ব দেখেঃ আর 

মনের কথ জব বলছে থাঁকেও চন্দ্রনাথ ও সেই ধাতের লোক] সে 

পুতি হটাৎ বলে উঠলো! "ন্বর্ণলতী। প্রিয়তম। আমাদের গ্রাণয় কেউ 

ঘেন ন| টের পাঁধ, খুব গোপনে রাখতে হবে|” তার পক আমার 

হত থকে আদব কবে বলে “প্রিরতম।1 ভোমাব মত স্বন্দণী "গার 

জগতে নাই” এই বালেই আমর অধবে এদ্নি চন্বন কবলে, বে বৌধ 

হল আমায় গ্রাস করবে | অবশেষে ৮5 ঘনং উ্র্ষন কব্ৃতেখ 

বলে “বিধাতার কি অবিচার» তোমার মত স্রন্দধীকে কুৎমিত মারছাটার 

হুাঁতে জমর্পণ করালে | বানারর গলদ মুভাব মলা! 

ভীম | বব! নিরস্ত হও) যথেষ্ট হয়েছে, আর শুনতে চাহিন| 

ভৈরব | বীরবর |! এখনি রাগে অধীর হলেন, এ তাৰ কেবল স্বপ্ 

বৈত নয়। 

ভীম | হু*স্বপ্ন ! পিশ[চিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটলে তবে গাঁয়ের 

স্ব!লা যায়| 

ভৈবব | না না চাক্ষুষ কিছু না দেখে একাঁজ করা ভাল নয় | 
পরে অন্ুভাপ কর্তে হবে [ আপনিন। দেবিকে একট। আঁগ্টী দিবে- 
ছিলেন? মে আতটাট! কোথা? 

ভীম] কোন্ আ্টী ? 

ভৈরব | সেই যে যাঁতে সাঁপের মাথ। আছে! 

ভীম। সেটা তারই কাছে আছে। 

ভৈরব | আজ্ছে মেটা এখন কি তার কাছে আছে? অনুসন্ধান 

কর্বেন দেখি 

ভীম | কেন কেন কি হয়েছে? 
ভরব| নেই রকম একটা আহ্টী আমি চন্দ্রনাগের ভাতে দে 

ছিলাম | 

ভীম| উঃ! কাঁলসাঁপিনী এই কি তের অতীত্ব? ভৈরব! চশ্ 
৬ 
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নাথের সামান্য কধিরে কি মনের দাবানল নির্বাপিত হবে? সহম্্ 

বার তাকে স্বহস্তে হত।] করলেও মে ছুরাত্বর সযুচিত দণ্ড হয় না| 

বভরব| বীরবর। অস্থির হবেন্ ন| | 

ভীন্ম | ভৈরব ! দাবানল প্রজ্লিত হলে কার সাধ্য নির্বাগ করে? 

ভবব | এর পর আপনার মন ফিরে যেতে পারে। 

ভীম | ন| ভৈরব! এ মন ফেব্বার নয়| অসতী কখনই অতী 

হধ না| কিছুতেই হয় নীভীমপিংহের মন ও কিছুতেই ফিরবে না। 

(লোকলেখচন চন্দ সর্ট ৷ মা বন্বন্ধরে ! ভগবতী কাত্যায়নি! তোমর। 

সাক্ষী, তরবারি তোঁমীতে ভবানীর নামাস্কিত আছে--তুমিই ক্ষত্রিয়ের 

ধর্ম, জীবন, অবলম্বন | তুমি? সাক্ষী, যদি ভীমসিংহ মোহ পরতর্্ 

হয়ে অনতী পত়্ীর বার্থ দণ্ড বিধান না| কবে তা হলে যেন অন্ত 

জন্বে ছ্াঁথের গর্ডে এ পাপাঁত্বীব জন্ম হয়| (ক্ষণকীল শীরবে থাকিয়।। 

ভৈরব তুমি একদিনের ভরেও যদি আমাকে অন্তরেব সহিত ভাল 

বেমে থাঁক-সমস্ত অমর রৃন্দকে পত্যক্ষ জেনে এই পবিত্র তববারি 

স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞ। কর। বে তেরাঁত্রির মধ্য তুমি আমার সেই পরম 

শত্রু চন্দ্রন!খের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করবে। 

রব | যে আচ্ছা) চন্দ্রনাথ আর জীবিত নাই। এদাস শীঘ্রই 

'গপনার আদেশ পালন কার্ধে | কিন্ত দেবিকে কিছু বল্্বেন ন1| 

ভীম। কি তাঁকে কিছু বল্বনা। কাল ভূজন্দিনীকে পুনর্ববার 

হৃদয়ে স্থান দেব | পাগাধপা শিশাচী অন্তঃপুরে থাকবে? তা কখনই 

হবে ন1| তুমি চত্্রনাথকে বিনাশ কর আম স্বয়ং পাঁপারদীর প্রাণদণ্ড 

লব | 

ভৈরব | এদাঁম চিরদিনই আপনার আজ্জাধীন | 

৷ উভয়ের প্রস্থান | 

৬ ডং বা 
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দ্বিতীয় দৃশ্য । 

ুর্ঘস্থ উষ্ভান| 

(স্বর্ণলতা, সরম| ও ভূত্যের প্রবেশ |) 

ন্ব্ণ| ওরে চন্দ্রনাথ কোথায় থাকে জানিঘ? 

ভৃত্য । (ন্বণতঃ) জানি বাল্সেই ডাকতে পাটাবেন্, না বলাই 

ভাঁল। (প্রকাশ্যে) না] 

স্বর্ণ] মিখ।া বলছিস? 

ভৃত্য | মিথ্য। বলছি, ন।| 

স্বর্ণ] ভ।ল খুঁজে ডেকে অন | 

ভৃত্য । কৌথাষ খুঁজব।| 

বর্ণ | যেখানে পাবি দেত আক পৃথিবী ছেড়ে যানি | 

ভৃন্ত। ত। গেলেই ভাল হ'ত] এক ডাকেই মাকিমট। বলে 

স্বর্ণ | কোথার? 

ত্য। যমালষ ! 

ন্বর্ণ| ও হল তোকেও সেখানে পাঠাতেম। 

ভত্া। আমি সেখানে গিষে কিকব্ব| গরিব মানুষ আমাকে 

কে চেনে? খাদের ধন বেশী, মান বেনী, তারা যাক। আদর 

পাবে। 

স্বর্ণ | যা, লোককে জিজ্ঞ।ন। করে যা! 

ভৃত্য । আমি আবার লে।ক কোথা পাব। আগনি লৌক দিন, 

আমার সঙ্গে গিয়ে দেখিয়ে দিবে আস্ক। 

ন্র্ণ | যারাস্ভাব লেকে জিজ্ঞা। করে যাঁ। শীঘ্র আঁনিম্। 
০৯ 

ভূত যাহক্স [গে তবেত আমসব। 

| স্তান। 
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স্বর্ণ | জরমে আংটীট1 কোথা! ফেল্লেম | 

সরশা| কি জানি। স্থপ্টিময় খুজলেম কৈ কৌথায়ত দেখতে 

পেলেম না| 

স্বর্ণ | কোথায় রাঁখলেম কিছুই ত মনে হচ্চে না| 

সরমা | বোধ করি ব। হাতে কোথায় রেখেছ । তীই মনে হচ্ছেন | 

এর পর পাঁবে। 

কর্ণ । আমার এই ডান হখীতের হীরার আংটাট। হাঁরালেও খেদ 

ছিল ন1, কিন্তু সেট। হারিয়ে বড় ক হচ্ছে! কি ভাঁগ্যি আদম পুত্র 

ভেমন নয়, এক দিনের তরেও আমাকে সন্দেহ করেন না, তাহ রক্ষণ 

নচেৎ এই হারাঁনতে কি মর্ধন।শই হত। 

সরম।1 সখি তুমি কি বল কব প্রেমবিদ্বেষ নাই। 

'ক্বর্ণ | অন্ত পুক্কষের দত ভীর মে দৌবটা নাই| তিনি শিজে মর্ল 

সকলেরই সঙ্গে সরল ব্যবহ্থীর করেন । 

সরম]| সরলাব কাছে সকলেই জরল| এই যে দেব এইদিকে 

আনছেন | 

স্বর্ণ; বেশ হয়েছে যতক্ষণ চন্দ্রনাথ না আনে, ততক্ষণ আমি 

আঁধ্যপুত্রের সঙ্গে থাকব। 

( ভামনিং হের গবেশ | ) 

নাথ! এতক্ষণে অধিনীকে মনে পড়লে | 
ভীম | পরিয়ে! (স্বণীতঃ) মনোভাব গোপন করা কি কঠিন 

( গ্রবশ্যে ) যে প্রতিমা মনে।দপণে সর্ধদাঁই প্রতিবিশ্বিত রয়েছে তারে 

কি আবার মনে কর্তে হয় | 

ব্বর্ণ | দেখবেন অধিনীকে ভুলবেন্ না 

ভীম| পুকঘেব মন দুঢ় স্থির প্রবল বৃিতে ও বিচলিত হয় না? 

কিন্ত নারীর মারের জল সঅততই চঞ্চল । | 

ন্বর্ণ| নাথ আপনার গ্রতিজ্ঞ। কবে পুর্ণ করবেন [ 

ভীম | কি প্রতিজ্ঞ? 



স্বর্ণ | 

ভীম | 
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কেন চন্দ্রনাথকে কাজ দেবার কি হল? 

আমার ধিবাছের রাত্রে তোমায় যে আংটাট। দিয়েছিলাম 

দেইটে একবার দাও দেখি | 

বর্ণ | 

ভীম | 

মেট। আমার কাঁছে নাই 

সেকি আমি সেটা তৌমায় যত্ব করে রাখতে বলেছিলাম | 

তুমি হারালে ?--অনায়াসে অবজ্ঞ।য় হারালে : মা আমায় দিয়ে যাঁন্, 

এবং বলে ঘান্ যে, যদি কখন বিবাহ কর, বউকে এই আঁৎটাটি দিও 

কখন তোমাদের প্রণয় বিদ্ব হবে না| এতে মন্ত্রুণ আছে! 

শ্বণণ| 

ভীম। 

স্বর্ণ | 

ভীম 

ত্র্ণ। 

ভীম। 

স্বর্ণ | 

ভীম 

অ্বর্ণ | 

ভীম। 

বর্ণ | 

ভীম | 

স্বর্ণ | 

ভীম | 

স্বণ। 

ভীম ] 

জ্রর্ণ | 

ভীম। 

সেকি? নাথ আপনি একদিনও ত একথ। বলেন্নি | 

বলিনি বলেই কি হারালে, বল্লে কি হারাতে না। 

ত। হলে নিতীম না] 

কেন কেন নিতেন কেন? 

কিজানি যদি হারিয়ে যায়| 

হবিয়ে গেছে নাকি? অনা, আর পাওয়া যাঁবে না| 

ন। হারাষ নি] 

তবে গেল কোথায়, সত্য করে বল কোথায় ফেলে? 

আমাদের ঘরে আছে, এর পর পাওয়া যাবে | 

কে আন দেখি? 

এখন থাক্, এর পর নেবেন। 

নন এখনি জীন | 

চন্ন!খের কিহল? 

আমাৰ আহা কৌথ। গেল? 

মে এতদিন ধরে-" 

হাবাঁল কেমন করে? 

মেই জন্যই কি আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন | 

ন| আমি চলেম। 
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গরম।| দেবি। প্রভুর মন কেমন সন্দিহান দেখলে ত। 

্বর্ণ। কৈ পর্বেত এমন ছিলনা, কেন এমন হলো। আমি কেন 

মে আংটাট! হাঁরাঁলেম? অবশ্যই তার কৌন ৰিশেব গুণ আছে, তা 

ন| হলে এমন কর্ষধেন কেন? 

সরমা| ন| সখি, পুকষের স্বভীবই এই | 

স্বর্ণ | সখি গুকষের দৌষ দিওনা, সকলই কপালের দৌষ। 

সরমা। এ যে চন্দ্রনাথ আসছে। 

(চন্দ্রনাথ ও ভৈরবের প্রাবেশ |) 

ভৈরব | বুঝলেন আর কৌন উপায় নাই। আপনি একটু জিদ 

করে ধর্ুলেই ছবে | মেয়ে মানযের মন, কীদ কীদ মুখে ছুট কথা বললেই 

গলে যাবে । আপনি একটু কাতর হয়ে বলুন দেখি । 

চন্্র। দেবি আমার কি হল? যদি নিতীন্তই না] হয়। তবে অন্ত 

উপাধ দেখি, অনর্থক বিলম্বে লাভ কি? অগত্য। এতেই সন্ভউ খাক্ব। 

কিছু ন| জোঠে, অবশেষে ভাগাদ্ব।রে ভিক্ষা করে খাব। 

স্বর্ণ। চন্দ্রনাথ তোমার হয়ে আমি যথাসাধ্য অনুরোধ কচ্ছি। 

ফ্িন্চ তিনি ইদনীৎ আমাৰ প্রতি বিরক্ত হয়েছেন | কেন, তা বল্তে 

পারি না, বোধ করি তিনি প্রসন্ন হলেই তোমাকে কাঁজ দেওয়াৰ; 

এখন কিঞিৎ অপেক্ষ। কর্তে হবে। 

সরম[| ই1ভিনি কিছু বিরক্ত হয়ে এখান থেকে এই মাত্র চলে 

গেলেন। 
'উভিবব | কৈ তিনিত কখন কাঁকর উপর অন্যায় রাগ করেন্ না 

বোধ করি কোন বিষয় ঘটে থাঁকৃবে, যাই আমি তাকে সান্তন| করিগে। 

প্রস্থান । 

ল্বর্ণ | চন্দ্রনাথ তোমার কোন চিন্তা নাঁঈ | আঁধ্যপুৃত্রের মন নিশ্চয় 

কোন গুকতর বিষয়ে বান্ত আছে | তান! হ'লে, এত চিন্তিত এত 

অস্থির হবে কেন | ভবাঁনি ককন তীর চিন্ত। দূর হ'কৃ| তোমার ইচ্ছ। 

পূর্ণ হবে| সরমে আমর। অনর্থক তীর দো দিচ্ছিলাম, তার কোন 
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দে।ধ নাই | মান্ষের মন যখন কোন বিবয়ে ব্যস্ত থ!কেঃ তখন 

সুখকর বিষয়ও কফকর হয়| সখি! আমাৰ পৌঁড়। মনে কত সন্দেহ 

হচ্ছিল, কত ভয়ই হচ্ছিল। তা আর কি বল্ব | 

সরমা | সতীর ভয় কি সখি? মাবিত্রী যে যমের মুখ থেকে 

সভ্যবাঁনকে কেড়ে এমেছিল | 

স্র্ণ| চন্দ্রনাথ তুর্মি এখাঁনে অপেক্ষা কর! যদি আমি তাকে 

জুস্থিব দেখি তা ছলে তোমার জষ্ঠে অন্নারোধ করব | 

| ব্বর্ণলতা৷ ও সরমার প্রস্থান । 

চক্দ্র। এ দাসের প্রতি এত অনুগ্রহ ন। হলেই বা! আপনাকে ধরব 

কেন বলুন। এদিকে আবার ঝম্১ কবে কে আম্ছে। এবে দেখছি 

বিনোদিনী, আমলে। এদিকে আমছে কেন। (প্রকীশ্যে) বলি যাওয়। 

ছচ্ছে কোন্ দিকে। 

(বিনোদিনীর প্রবেশ ।) 

বিনে | তোমাৰ দিকে। 

চন্দ্র | আমিও তৌঁমার দিকে যাঁচ্ছিলীম তবে দিগ্বিদিগ্ ন। 

ঠাওরাঁতে পেরেই এই দিকে এসে পড়েশ্ছি। 

বিনে! | তা বেশ করেছ বলি-এড দিন ছিলে কোথ।? 

টন্দ্র। বড় কাঁজেব ভিড» তাই ভোমাব টাঁদ মুখ খালি দেখে 

আসতে পাঁবিনি | 

বিনে | এক সপ্তাছ কাজেব ভিড়? সাত রাত সাতদিন কাজের 

ভিড়? এমনি ভিড একদণুড আমার বাঁড়ী যেতে অবকাশ হরনি? 

চক্দ্র। তোমার গীয়ে হাত দিয়ে বল্ছি, আমার দম ফেলবাঁৰ্ 

ষে। নাই! 

বিনো | এমন বেদম কাঁজ কলে চল্বে কেন? আমি তোমায় না 

দেখে থাঁকৃতে পাঁরিনে | আমার মন ঘে কেমন কবে এই সাত দিন 

যাঁওনি মনের ভিতর কত খাঁনাই হচ্ছিল | 

চন্দ্র| তুমি আমায় এমনিই ভাল বাদ বটে! 
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বোন।| বামিন! তবে দেশ ছেঁড়ে। মাবাপ ছেড়ে যোমাব গেছ 

বিদেশে এলেম কেন? 

চন্দ] আমিওকি তোমাকে ভাল বাঁদিনে। আজ রাত্রে যাব | 

এখন এই আটা! নিয়ে যাও। 

বিনে | বোঝা গেছে কেন যাঁওনি| এতটা করে মনুম তার 

ফল কি এই হ'জ? এখন মৃতনে গিয়ে মজ্লে | 

চন্দ্র। মত্তি বল্ছি, আঁমার বৃতন পুরাতন দকলই তুমি) তে!ম| ভিন 

আর কাহাঁকেও জানিনা | 

বিনো| তবে এআংটী গেলে কোথা । 

চন্দ্র তাঁজানিনা| আঁমার ঘরে কেউ ফেলে গিরে থাকবে | 

বিনে] তা! বটে। 
চন্দ্র। এখন এখান থেকেযাও।| 

বিনো। কেনঃযাঁৰ কেন? 

চন্দ্র! কিজাঁনি দেনাঁপতি, দেখতে পাবেন | 

বিনে | আচ্ছা» কিন্তু আজ রাত্রে যেও ভুনা | 
চন্্র| এমন কথা ভুলতে পারি | চল তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে 

আমি। 

| উভয়ের প্রস্থান । 

(পিস 



চতুর্থ অঙ্ক । 
পপ কাজলা 

প্রথম দৃশ্য । 

নগরীয় উদ্যান | 

(ভৈরব ও ভীমসিংহের গ্রবেশ |) 

টভরব | মশাই কি বলেন, স্ত্রী পুকঘের ঢশ্বনে দোষ আছে কিনা? 

ভীম । দৌধ নাই যে বলে, পাঁপই ভাঁর পুণ্য, নরকই তাঁর স্বর্থ | 

1ভিরব | আঁচ্ছ। আমি যদি আমার স্ত্রীকে একট। আখ দিই-- 

ভীম | হাথ, তা কি হয়েছে বল? 

ভিরব| দে আ্টীট। তারই হবে, স্ৃতরাঁং মে বাঁকে ইচ্ছা তীকেই 

দিতে পারে । 

ভীম। সতীতবও তাঁরি ধন সে যাকে ইচ্ছ। তাঁকে দাশ ককক। 

ভিরব। সতীত্ব আর আকাশ-কক্গুম ড্রইই সমান, কেউত দেখতে 

পায়না, স্ুতরাঁৎ খাকলেও আছে, ন। থাকলেও আছে। কিন্তু 'আহটাট। 

থে 

ভীম | খাক্ নিরস্ত হও, আমার সকলি ম্মবণ হয়েছে; আমার 

জীবনে থিক্। বীরত্বে ধিক, ক্ষত্রধর্মে ধিক ভাল চন্দ্রনাথ তোমাকে 

কিছু বলেছে । 

ভৈবব | বলেছে বৈ কি! কিন্ত এখন কি আব মানবে, প্রাণীন্তে 

ন1। লম্পটের আবাব মিথ্যা কথায় ভয় কি? 

ভীম | কিবলেছে। 

ভরব[ ঘ। বলবার তাই বলেছে | 

ভীম। তবু বলনা 

ভৈরব | সে কথী শুনলে কি আপনি স্থখী হবেন | 

ভীম) পাঁপিয়মী ডুশ্টারিণী আমার শধ্যাকে কলঙ্কিত করেছে। 

৭ 



চি . 1 ৮ 2 বত 

উঠ বিগত! ভীমমিগঙ্ছেব ললাটে কি এই লিখেছিদে 1 ম্ব্ণলতাও 
স্ু-কামল অঙ্গ পিশাঢেব ঈপভোগ্য হল 1 অভাগাঁর কপ।দল কি সুখ 

নই! পর্শঅধর্ম-পাপ-পুণ্য-সতীন্অসতী-আর সঙ্য হয় না| হাদক 

কেন কম্পিত হয়? প্রাণ কেন কীদে ভৈরব? কার জন্যে কীদি, 
যেআমাব নয় ভার জন্তে আমি কেন কীদি? না ন্বর্ণলতা অসতী নস, 
তাই হৃদয় কীদে | তবে কি নিশ্বার্থ পরোঁপকাঁরী ভৈরবের কথ। সকলি 

মিথয1? না কখনই নাঁ, তার রমন| কাল ভুজঙ্দিনী নয়। তবে এগবল 

কেন উদ্ঠাব কাববে? এ কালকুট কেন আমার কর্ণে ঢেলে দেবে। 
প্রমাণ সকলি সত্য, আম!র আঁংটী কোথা খেল, কে নিলে? অব 

কেন সতাকে নন্দেহ কবি-ন্বর্ণলতাঁ অনতী, নিশ্চয়ই অসতী রসন! 

একথ| বলন।। দাকণ যন্ত্রণ।। দ্ধ হস না) ম্বর্ণলত।। অ্বর্ণলত । 

স্বর্ণলত।! উঠ! চন্দ্রনাথ যাকে সর্ধত্য দিয়ে বিশ্বীন কবেছি, মেহ 
বিশ্বাসঘাতক ! ন্বর্ণলত। প্রাণার্ধভাঁঙ্বিণী, যাঁকে প্রাণেব সহিত ভাল 

বমি, মে অসতী | আর আমার কে আছে, ক।ব কাঁছে সুখ লাভ 

বব্ব? যম, তুমিই সসীম।ব সঙ্থায়, মৃতু, তুমিই অ।ম।র জীবন, এম তৌমাঁখ 

আলিঙ্গন করবি! (বান প্রসাবণ) ভীমসিহহ তুমিকি পাগল হলে ? 

আঁগে পাঁপয়সর দণ্ড দ।ও, তাঁর পর মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর | দ্দিচী- 

বিণী কলঙ্ষিনী স্বর্লিত! জীবিতী। খাকৃবে | উঃ আর যে, খাকতে পারিনা) 
ভেরব । আমি যে চত্ুদ্দিক অন্ধকীব দেখ্ছি-( পতন এ মৃচ্ছণ) 

ভৈরব (ব্ব্ৃতঃ) হযে এসেছে, গুপ্ত খুড়ো। ছিমাঁৰ নিলেই হয। 
সাঁপের মন্ত্র অনেকে জানে, বিষ বাড়াতে আনকে পারে, কিন্তু ধরাঁন 

বড় সহজ নয় | হাঁহু' শর্শীর মত বিষনৈষ্তা সংনাবে কজন আছে? 
যেই ছুর্পৃখ ছিল তীইত সীতা বনবাদ হল | 

( চন্দ্রনাথের প্রবেশ |) 

চন্দ্র] কিহয়েছে একি? 

ভৈবব। হটাৎ মুচ্ছ1 গেছেন ভয় নাই, কালগ এম্নি হয়েছিল | 
চন্দ্র! তা বাতাস কর মাতাঁয় ছাঁত বুলও | 



পাশপাশি চি স্বলশ মি 

ভরব| নন! কিছু কার্তে হবেনা, আপনি মেরে যাবে এখন। 

এই .য চোঁক চাচ্ছেন| তুমি এখন যাও ইনি গেলে আমার সঙ্জে 

সাক্ষাৎ করে, বিশেষ কথ। আছে। 
| চন্্রনাথের প্রস্থান । 

| ভীমসিংছের প্রতি ) আপনি সামলেছেন মাথায় আঘাত লাগেনিত? 
ভীম| ভৈরব। আর যে সহ্য হর না| গ্রাণ কেন যাঁয় না! 
ভৈরব | ন। দেব আপনি শান্তি লাভ ককন | 

ভীম | শান্তি? আম।ব শীন্তি। স্রী ঘাব অসতী তার আবার শান্তি? 

ভৈরব | জগতে যেকত বূর্ণব লেক আছে, কাক নাধ্য চেনে। 

টন্দনাঁথ এমন কাত । ম্বর্ণলত1। যাকে আপুনি মাথার মণি করে বোখে- 

ছিলেন, মে অসতী হলো কি গবিতপ | 

উম। ভেরব। চন্দ্রনাথ যে আমাৰ এমন সর্ধনাশ কর্ধে এআ হে (ম 

স্বপেঞ্ জলতেম না 

ভৈবব। আপনি মৃচ্ছিত হলে মে এখানে এদেছিল, এখনি আগে 

আপনি যদি একট সরে দীডান ত। হলে তার মুখ থেকে দব শুনতে 

পারি। কিন ॥াবধান, অধীর হবেন মা] 

ত'ম। বঞ্াতাঁড়িত সাগর বি কখন স্থির খাকনে পার | লঙ্জ! 

সণ ৪ ক্রোথ অংস!ব মনে যুগপৎ আঘাত কবছে। আমি কেমন কবে 

স্থির থাক | 

ভৈরব | আড়ালে গিয়ে দাড়ান এখনি মে আসবে | (উম 

সিংহের অন্তরালে অবস্থিতি) বেশ, হযেছে এখন চশ্দ্রনাথকে 

বিনে|দিন্ধর কথ। জিজ্ঞানাী কব | মেক্ত হাস্বে। আমোদ বরবে। 

কিছুই টের পাবেনা | মেলাপতির হযে এসেছে) এখন ভীল মন্দ যা 

শুনুক সকলই বিষের মতন লাগীবে। (নেপথো দুটি করতঃ) আনতে 

আজ্ঞা হব নহকু'বী মহাশয় । 

( চক্রণাথের গুন, প্রবেশ 

চন্দ) আর ভাই মহকারী নই, এখন ভিখারি বল। 



| ৫২ | 

(ভিৈবব | (মৃছুক্ষরে) আপনি স্বর্ণলতাঁকে ভাঁল কবে অন্থুবোধ 

ককন না| সেযদি বিনোদিনী হত তাঁ হলে কি আর ভাবনা খাকৃত | 

চন্দ্র । (হাল ) 

ভীম | পাষণ্ড আবাঁব হাঁসছে | 

চন্দ | য| বল ভাই বিনাদিনী বড় ভাল বাসে। 

ভীম| (ন্বণতঃ) চন্দ্রনাথ আর ছাসিষ্নে, আজ তোর শেষ দিন। 

+ভরব| আপনি নাকি তাঁকে বিয়ে করবেন? (মৃদ্ন্বরে ) 

চন্দ। হাঃ ছাঃ কেবজে? 

ভৈরব | কেন সকলেই বলে । 

চক্র | অতি বল্চ্ছ। 

ভৈরব | বাজার গুজবত এই রকম ! 

ভীম। (স্বণতঃ) তুই আমাঁষ বঞ্চনা কবেছিম্ত আমাৰ অর্দনাশ 

করেছিস্। আমি তোর শৌণিত দর্শন কবে' ভবে নিরস্ত হব 

চন্দ । সে মনে করে বটে আমি তীরে বিয়ে কারে ঘব অগ্দাব 

করব । কিন্ত কৈ অমিত কিছুই বলিনি | সেষে আমারি জন্যে এখানে 

এসেছে । সেদিন এ দিকে বেড়াচ্ছিলীম হঠাৎ এমে আমার সঙ্খে 

কত কথা বলতে লাগল 1 কিছুতেই ছাড়তে চীয়নী 

ভীম | (ম্বগিতঃ ) আর তুই অমনি গলে গেলি? 

চন্দ্র। তার সঙ্গে দেখা হ'লে যে কি মজা হয়, তা আর বলতে 

পারিনে | 

ভীম। (ক্বগতঃ) স্বর্ণলতা। আমর কতদূর বঞ্চনা করেছে উঠ! 

চন্দ্র 1 আমি তাকে ভাগ করব। 

ভৈরব) বেশ হয়েছে এ নাসে আম্ছে? 

চক্দ। সেইত বটে । বলি এদিকে কি মনে ক'রে ) কাকে খুঁজছ ? 

(বিনোদিনার প্রবেশ) 

বিনো | আমার মাথা মনে কারে | যমকে খুঁজছি | 

চন্দ্র / তা খভতে ছবে কেন, সময় হলে আপনি আস্বে এখন। 



| ৫৩ | 

'বনো। আঁমি মলে তুমি বীচ, তোমার আপদ যায়| এ আংটীট। 

কাব | আমায় বোকা বুঝুচ্ছ। ভূতে তোমার ঘরে ফেলে গেছে, 

তুমি কিছু জাঁননা| নতুন পেয়েছ, আচ্ছ। দেখি কদিন থাকে | আমি 

এত করে মলুষ, তবু তৌমার মন উঠলোনা? এই নাঁও তোমার গহনা, 

এই নাও তোমার আটী, আমি চল্লেম | 

চক্র! তুমি রা কল্ে। ছিছিআমার উপর রাঁগ কর্তে আছে? 

বিনৌ| আর কথায় ভুলিন। ও 
| প্রস্থান। 

ভীম | আমাবি আটা | সকলই অত্য আর স্থির থাঁকৃতে পারিন1| 

চক্র | যাঁই রাঁগ কারে কোথায় গেল দেখি। 
| প্রস্থান। 

ভীম। ভৈরব ওকে বিনাঁশ করে আমার কি লাভ হবে| 

ভবব| দেখছেন কেমন হাঁস্ছিলঃ যেন কিছু মাত্র ভয় নাই | 

ভীম | ভিরব২? আঁমি এখন কি করি? 

তৈবব। আঁপনি গখ।ন থেকে আংটাটা দেখেছিলেন, দেবীর কীছ 

থেকে নিয়ে আবার বেশ্তাকে দিয়েছে | বুকের পাটা দেখুন | 

ভীম| শত সহজ্র বার ছুরাস্রীর শিরচ্ছেদ করলেও আমার তৃপ্তি 

হয় ন।] ক্বর্ণলত।! পিশাঁচী! তোর কি কিছু মীর ভর হ'লন।? 

'ভিরব | অংনারের গতিকই এই, ওকখ। আর মনে স্থান দেবেস না 

তুলে যাঁন। 

ভীম) ন] ভৈরব তুলব্না, আজই ছুম্চারিণীর সনুচ্তি দণ্ড বিধান 

কাববো | আজই বিবমরী ক।ল-সাঁপিনীকে টুকৃব। ট্রক্র। করে কাটব | 

সেধন্দর্ষ্ের কি মোহিনী ক্ষমতা, কি প্রবল প্রতাপ এত দিন আমার 

মস্তক পদতলে দলন করছিল ? আমার অঙ্ধা বরে রেখেছিল? 

২ভরব। বীরবব! আব কেন অনর্থক কুচিন্ত। কবেন | 

ভীম। ন। ছুম্টারিণীকে আর পৃথিখীতে রাখ কর্তব্য নয় [ তাঁর 

পাপের পরিমাণ পর্ণ হয়েছে, নরকের দ্বার তাঁর জগ্ উম্মুক্ত রয়েছে 

নীত্ব তাবে সেখানে পাঠাব । 
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ভৈরব | সুন্দরী হলে কি সতী হতে নাই | 

ভীম| সুন্দরী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কুরী, রাঁক্ষমী হতে মায়াবিনী, 

পিশাচী হতেও কুৎসিতা | (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) ভৈরব | আমি 

কি নির্দয়? স্বর্ণলতকে ছিন্ন কর্তে উদ্ঠত হচ্ছি | যাঁকে এক মুন্র্তের জন্য 

ন! দেখ লে মন অস্থখী হয়, তাঁকে না দেখে কেমন করে প্রাণ ধারণ ক'রব? 

ভৈরব | আমিও বলি দেবিকে বিনাঁশ করে কাজ নাই। তিনি 

জীবিতা! থাকুন, তা হলে আপনিও স্থুখে থাকবেন | 

ভীম| কি আমি ক্ষত্রিয় স্রেচ্ছ নই | অনতীকে জীবিত রাখলে 

নরকেও আমার স্ীন হবেনী। 

ভৈরব | জ্ত্রীর অতীত কাব সন্ধা হয়? 

ভীম | আবার আমীরি বন্ধুব সঙ্গে | 

ভেরব। আরও অসহ্য। 

ভীম। ভৈরব! আমীকে বিষ দাঁ্। আমি তাব সঙ্গে আলাপ 

কববন। কি জানি আব!র-তাঁর মোহিনী মায়ায মুগ্ধ হযে পড়বে। 

অ.জ রাত্রেই-- আর বিলম্ব সয় ন।। 

ভৈরব | ন।, নাঃ বিষ দিয়ে কীজ নাই | আপনার শব্যীকে কল- 

ক্কিত করেছে, শধ্যাতেই শেষ কর্বেন | 

ভীম| বেশ২ নেই উত্তম পরামর্শ | 

ভৈরব | আমিও অগ্ঠা চক্দ্রনাথকে হতা কার'ব| (নেপখ্যে ভেরীপ্বনী) 

ভীম। বেশ্, একি অকম্মীৎ ভেরী প্রনি হল কেন? 

ভৈরব] বোঁধ করি মহ্থাবাঁঁজব কাছ থেকে কৌন সংবাদ এসে 

থাকৃবে| এই যে দেবী কার সঙ্গে এদিকে আস্ছেন। 

(বিশ্বম্তর 'ও অর্ণলত।র প্রাবশ |) 

বিশ্ব। বৎস চিরজীবি ছও | মহারাজ ভোমাকে এই অনুজ্ঞা পত্র 

খানি দিয়েছেন | 

ভীম| তার আদেশ আমার শিকোধ।যা[ ভগৰতী সর্ধমর্গলা 

তার সব্বাঙ্গ'ন মঙ্গল কম । 
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ভৈবব! মহাশয়ের মমন্ত মঙ্গল | 

বিশ্ব! হ1 তুমিত ভাল আছ? 

দেখ্ছিনে, ভাল আছে ? 

(ভবব | ই। জীবিত আছে বটে। 

্বর্ণ। অম্প্রতি আ।পুত্রের সঙ্গে ভীর মনান্তর হয়েছেঃ আপনি 

কে চন্দ্রনাথ কৌথ? ভারেযে 

মিলন কব দেবেন | 

ভীম। ভাঁছলেই ভাল হুয়। সব আশীই মেটে। 

হর্প| মেকিনাথ। 

বিশ্ব। উনি পছাতেই ব্যস্ত আছেন, তোমার কথায় মন দেন নাই 

চন্রনাঁথের অঙ্গে মনীন্তর হাঘেছে নাকি? 

বর্ণ । চন্দ্রনাথকে আমি যথেউ ম্েছ করি, এদের সন্মিলনে আমি 

সুখী হব | 

ভীম | অগ্মি আর ইন্ধনের সগ্সিলন | 

স্বর্ণ | নথ! আধ্যপুত্র 

ভীম।| আব মন্ত্াবণে কাজ নাই। ঢের হয়েছে। 

ত্র্ণ| (বিবঞ ভাবে ) কেন নাথ, আমি কি করেছি | 

বিশ্ব। গর রা হতে পাবে| মহারাজ চত্্রনাথকে এখানকার 

শাসন কর্তত্ব পদে নিযুক্ত কবেছেন| 

স্বর্ণ। আমি শুনে বার পর নাই সখী হ'লেম| অনেক দিন পঙান্ত 

জযন্তি যাবা? ইচ্ছু। হযেছে | 

ভীম | সেই জন্যেই স্থখী ন। আর কিছু ?, 

ন্বর্ণ | কেন নাথ । এমন কৃথ। বলছেন কেন? 

ভীম | পিশাচি কিছুই জাননা! (আঘাতোস্ঠাম ) 

বিশ্ব। (ব্যশুভাঁবে) আহা কি কর? 

স্বর্ণ] অধিনীকি অপরাধ করেছে? (রোদন) 

বিশ্ব। বৎস! ্বর্ণলত। বদচে সান্তনা কর| এ তোদা বই 

কাঁছকেও জানেনা) তোমার জন্তে- 

ভীম| আর কাদতে ছবেন|| আঁমি আঁর বানা ভুঁলবনা। 



(৩ 1 | | 

(ক্র্ণলতার প্রতি) দৰ হ। আমি আর তোর খ দেখতে 

চাইনে | 

স্বর্ণ | দাঁপী আর এখানে থেকে আপনাকে, বিরত করবেনা । 

( গমনো্ভম ) 

বিশ্ব। বস! স্বর্ণলতাকে ডাক, সান্তবন। কর। 

ভীম। ন্বর্ণলতা! 

ভর্ণ। নাথ। 

ভীম। (বিশ্বন্তরের প্রতি) আপনাঁর কি দরকাঁর বলুন, কেন 

ডাকলেন | 

বিশ্ব|। সেকি? 

ভীম। আপনি না আমাকে ডাঁকৃতে বল্লেন | ভাঁল দরকার ন 

থাঁকে চলে যাঁক্ দুর হুক| কেবল কাদতে জীনেন। কাঁদ কাঁদ 'খুল 

কীদ| বলি কান্নাতে আর আমি গ্রলে যাবনা|। যা এখান থেকে যা, 

দরহ| আবার দাড়িয়ে কীদছিন্। 
|  স্বর্ণলতার প্রস্থান । 

(বিশ্বন্তরের প্রতি) মশাই কলাই আমি এখান থেকে যাত্রা করব 

আপনি আজ আমার এখানে আহার ক'রবেন্। পিশাচী ! 

| প্রস্থান | 

বিশ্ব। স্ত্রীর গাঁয়ে অবলীলা ক্রমে হাত তোলে অ1 

ভৈরব | কি ভাঁশিগ্য অসি তোলেন নি| 

বিশ্ব! চিঠি পড়েই কি রক্ত গরম হয়ে খেল | 

তৈরব।| কিজানি। 

বিশ্ব | পবিত্র প্রণয়ও এত চঞ্চল! কি পরিতাপ। 

[উভয়ের প্রস্থান । 

০ 



গছ দরদালান | 
৪ 17 "7 ০০০ 

( লীমদিংহ ও অরথা অবেশ।। 
ভীম | তবে তুমি কিছু দেখনি । 
সরম।| দেখ] দূরে খাঁক্? অন্দেহ পথ্যন্ত ও কিনি! 

ভীম। ভাল চন্ট্রনাথকে কখন ভার মদে দেশেচ্ছ। 

সরম।| দেখেছি । কিন্তু মেত আদর ম।মৃনে য। যা কথ। কায়েছিল 

শানোছ। 
ভীম| তারা কি টুপি বোন ৮41 করনি £ 

সরমা | না, আমি তাদের কল কথাই শুনেছি। 

ভীম] ভাল তারা তোমাষ কোথাও আয়ে দেমশি। 

অরমা | না| 

ভীম পাখা ভিপান ক্রিস্মার কোন জিনিষ আনতে কো? 

াটায়নি | 

সরমা| ৭|। 
ভীম | দেখ মিথ)। বলে লাভ ব2 অভ খল | 

সরমা | দেব! আপনি মিথ্য। সন্দেহ কদেন। দেব শনলে 

কখনই সহ কর্তে পীববেন্ ন|[ প্রাণত্যাথ করবেন | ভ্রম্মখের কথাও 

সভীর মনে কউ দিবেন না| দেখ কুখনই আমতী নন | আত যি 

বূলঙ্কিনী হাল তবে আর সতী কে? 
ভীম। তুমি যাঁও তাঁকে পাঠিয়ে দাগণে | (ম্বগভ) আমাৰ বেগে 

হয় সরম। সমুদায জেনে গৌপিন কচ্চে | ত।ন| হ'লে মেঘে মানবে; 

মুখে এত স্পট উত্তব বেরত ন|| 

(ন্বর্ণলত। ও সরমার প্রবেশ | ) 

স্বর্ণ | নাথ! অধিনীকে ডাকছেন | 

ভীম হী এই দিকে এম| বন] 

পা চা টিভি ৫ 
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ন্র্ণ| বলুন? 

ভীম। আমার দিকে চাও দেখি? 

স্বর্ণ | একি নুতন ভাঁৰ ! 

ভীম। রম! এখান থেকে যাঁও| দুয়ারটা চেপে দাড়িয়ে থেক, 

যদি কেহ আসে, ইঙ্জিত কর_যাঁও। 

[ সরমার প্রস্থান। 

হর্ণ। নাথ! অধিনীর প্রতি সদয় হান| আমাকে যাতনা দিবেন 

ম| আঁমার কৌন অপরাধ নাই। 

ভীম। তুমিকে? 
কর্ণ । সে কি নাথ, অধ্িনী আপনার দাঁসী। ধর্মপত্তী। 

ভীম। সুমি শপথ করে বল আমার ধর্মপর্তী। সকল দেবতাকে 

সাক্ষী করে বল তুমি আমার ধর্মপত্ী। সতী সাী সহধর্মিনী | 

স্বর্ণ দেবতারা জীনেন আমি সতী | 

ভীম। দেবতার জানেন তুই অসতী | 

স্বর্ণ সেকি নাথ ! আমি অসতী? আমার কপাঁলে এই ছিল ! 

(ক্রন্দন) 
ভীম। ন্বর্ণলতা! প্রীর্ণময়ি ! প্রিয়তমে ! চুপ কর! আঁমি বড় 

দুরাচাঁর, তাঁই তৌমার প্রতি কলঙ্ক আরোপ ক'রেছি। 

ক্বর্ণ। নাথ, আপনি কীদেম ফেন? আমি সব সঙ্থ কর্তে পারি 

আপনার বিষ ভাব যে আঁমার সঙ হয়না | এ মীন মুখ দেখে 

যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ছচ্ছে। পিতা! কর্মুট্যত করেছেন মনে করে 

কি আমার উপর ক্রোধ হল? আমি আপনার জঙ্ট তার ব্বদ্ধাবস্থায় 

তাঁকে পরিত্যাগ কারে এসেছি । আপনাকে স্বণী করেছেন বর্শে 

উাঁকে ত্যাথ কারে এসেছি । আমি যে আপনাকে বই আর জানিনা 

মাঁথ | 

ভীম। প্রজ্জবলিত অগ্নিকুণ্ডে বাঁপ দিতে পাঁরি। তগ্ত অঙ্গার 

শন্তকে বহন কর্তে পাঁরি, কিন্তু স্বর্ণলতার কাঁতির বাক্য আমার সস্থ হয় না 
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ছদয় অটীর হয়ে উঠুলো আর মনোবেশ মন্বরণ কতে গারিনা। 

স্বর্দলতা! ভীমসিংহের প্রীণপ্রিয়ে ! আমায় ক্ষমী কর | 

স্বণ। নাঁথক্সাপনার পায়ে পড়ি আর আমাকে মন্দেছ কর্কেন 

না| . চরণ ধাঁরণ পূর্বক রোদন ) 

তীম। প্রিয়ে উঠ উঠ আমার স্বদয় বিদীর্ণ হয়, আঁর কেঁদন|| 

(চু্বন করিয়া) ৰল পরিয়ে আর একবার বল_তুমি আমা ভিন্ন আৰ 

কাহারও নও। আমার চিত্ত বিমোহিনী, একবার বল তুমি অবিশ্বীসিনী 

নও | 

স্বর্ণ | মাঁথ! কেন আমায় অবিশ্বীদ করেন | বলুন নাঁথ আঁমি 

কবে আপনাকে অভক্তি করেছি। 

ভীম। এন্বর্ঁ ফলক কি বেশ! নাঁমাঙ্কিভ হবার জন্যই সংগঠিত 

হয়েছিল| না__তবে আমার অস্ুরীয় গেল কৌথ1? আমি কি মুর্খ 

স্ব্থলতাঁকে দেখে সব ভুলে গেছি 3 কি আশ্চর্য্য ! 

্বর্থ/ নাথ আমি কিক'রেছি যে আমীব উপব রাগ কালেন? 

ভীম | ছুম্টারিনী কি ক'রেছিম্ জানিন্ না? পাঁপ কখন গনের 

অগ্যোচর থাঁকে? তুই অমতী | 

স্বর্ণ | হু! নাথ! কেন আপনি এমন হলেন| আমি শপথ কারে 

ব'ল্ছি, এক মুহুর্তের জন্তেও পাপচিন্ত। আমার মনে স্থান পায়নি 

ভীম। ভবে তুমি অনতী নও। 
ন্বর্ণ | ন] নাথ কখনই না| মা] আর যে সঙ্। হয় না, লণ্মা 

তোমার স্বর্লতাকে কোলে লও [ আর আমার জীবনে সুখ কি? 

তোমার কাছে শিয়ে প্রাণ জুড়াই| মা! আমি অভাগ্রিণী পাপিশী, 

পিভাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি। 

ভীম | বিধাঁত| কেন এ সুন্দর চিত্রে কদর্ধ্য কাঁলিম! অর্পণ কাজ? 

কেন এ বন-শোঁভিনী স্বর্ণলভাঁকে বিষময়ী করে স্বজন কল্পে? অভাগ। 

ভীমমিংহের কি পরিণামে এই হুল? কি করেছে জানেনা, অয দ্বিগারিনী 

কিক'রেছে জীনেন1| উঃ) গরশীণে চন্দ্রম। আর উদয় হবেনা) পৰন 

আঁর প্রবাহিত হবেনা) পাঁপীয়ধির কাঁধা শুনতে তীদের৪ লঙ্জা 



হয়েছে | হা পিক, ভবে ভীমনিগছ কেমন কবে বল্বে? পাগায়স। 

বুলঙ্ষিশী | 
স্র্ণ | নাথ! আথিনীকে আন্াঁয় তিবস্কীর কারছেন। আমার বোন 

ভীম | তবে কি তুই কলঙ্গিনী নন্? 

্বর্ণ| ধর্ম জানেন আঁমি এক মুহুর্ত আপনার প্রতি অবিশ্বাদিনী 

ভীম| তবে তৃমি অনতী নও? 
স্বর্ণ | ন| কখনই ন1| 

ভীম| এও কি হতে পাবে? আমি নিশ্য় বলছি তুই অসতী | 

স্র্ণ| মাঁণে। নাও সা, ক্বর্ণলভাকে ডেকে নাগ, আর প্রীণ বীচেনা। 

আঁমি তোমার কোলে শিয়ে গ্াণ জুড়াই মী | আর আমার জীবনে 

সঙ কি? স্বামীব মাখে নিন্দ। আব সঙ্গ হয় নামা। 

ভীম | প্রিষে ত্বর্ণলত1 | গাণপ্রতিমে! আমায় ক্ষম।কব1 আমি 

তোমা আনন্দ-বাঁজাব-বাঁনিনী দ্বিতীর নরকের নি স্বরূপ--বাঁব- 
বিলাসিনী ব'লে মনে কাবেছিলাদ্ | আভাগী। ভীমসিংহের কুলট। অনতা 

পড়ী বলে মনে করেছিলান্* তাই এত শা করেছি আমায় ক্ষম' 

নব| 'আঁঘাব অপবাদ মার্দন। কব 

সরমে ভুমি কেন এখানে? মাই এখন যাই | 

| প্রস্থান 

সরম1| প্রড় এমন হলেন কেন? কিছুঈত বুঝতে পাচ্ছিন) দেবি 

বিকনছ। 

স্বর্ণ | স্বপ্ন দেখছি | 

নবমী] অভ কিহযেছে? 

স্বর্ণ | কাব ন্িহাযোছে? 

অবমী | গক়ব | 



11 কে তোমার গর? 

£'মা|। যিনি তোমার প্রভু | 

স্ণ| আমার? আমার প্রভু নাই| আর কথ। কইতে পাবিন) 
গাঁভ কানাই আমার কথ|| সখি! 

( ভৈরবের প্রবেশ।) 

ভৈরব | দেবি কি আমাকে ডাঁক্ছেন্? 

ত্বর্ণ|। ভৈরব! আমি অবল$ তিনি আমখৰ মাঙ্ছে এমন নির্দদ। ব্য 

হাব কবেন কেন। 

ভৈরব | কি হঘেছে কি? আঁপনি এমন কথা বলছেন কেন? 

সরদ।| সেনাপতি আজ দেবিকে যা ইচ্ছ] তাই বলে তিরস্ব'র 

প্ীরেছেন| অনেক লাঞুন। করেছেন, সতী বলেই সকল মহা কলেন। 

ভৈবব | দেবি! 

স্বর্ণ | আঁর কেন আমাকে দেবি বলে ডাক? 

সরম1| পথের ভিখারিনীণ মে কথা সম্জ করতে পারেন। ত| 

দেণির অভিমান না হবে কেন? 

টভিবব | কেন ভিশি এমন তিরস্কার করেন? 

স্বর্ণ | কিছুই জানিন।| জ্ঞানে ত কোন অপরাদই কারশি| 

অন্তাণিনীর কপাল দোৌঁষেই তিনি আম!র বাম হয়েছেন| 

ভেবব | দেবি ভ্রন্দন করবেন ন| টুপ ককনঃ এ প্রকার ক্রন্দন 

শারুলে তার অকল্যাণ হবে| 

সরম|| কলঙ্গিনী নাম পাঁবার জন্যেই, অবিশ্বাসিশী হবার জন্তেই 

ক এত রূপবান বব ত্যাগ কবে দেনাপতিকে বরণ কল্পেন| হায় হায় 

ধাতে কাব না কান পায়? 

বর্ণ | আমার কপাল মন্দ বলেই এমণ হলেন তার দোঁবকি বল? 

(ভবব | বোধ করি কেউ কিছু লাখিবে থাকবে | 

»৭| জগদীশ্বর জানেন 
সবম।[ কোন হতভাগ। উখুখ আবার শীভার বন দেখতে 



| ৬২ 1 

চাঁয়| কার দ্রুর মনে এমন পাপ আছে আমি নিশ্যয় বলছি, তার 

সর্ববনখীশ হবেই ছবে | তীর মনে কষ দিলেঃ তার তেরাত্তির সবেনা। 

নির্বংশ হবে, বংশে বাতী দিতে কেউ খীকৃবেনা- নিম্জয়ই থাঁকৃবেন1| 

ভৈরব | কে এমন শত্রু ছিলি? 

সরম1| মিথ্যা ক'রে সতীর নীমে লীগীলে কি তাঁর ভাল হবে, 

কখনই হবেন1] আমি ত্রাক্ষণের মেয়ে, আমার শাপ্ লীগবেই লাগবে, 

ভিটে মাটি চার্টি হবে, জুলে যাঁবে | 

ভৈরব । আর মিথ্যা! গীল দিয়ে কি হবে বল ? 

ন্র্গ| ভৈরব! কেন তিনি অধিনীর প্রতি প্রতিকূল হলেন ] আমি 

এই দেবতাদের আক্ষাভে বল্ছি যদি আমি একদিনের তরেও তাঁর 

গ্রতি সন্দেহের কার্য ক'রে খাকি, তা হলে এই মনুর্তেই যেন আমার 

মাথায় বজ্রাঘাত হয় | দেখ ভৈরব! তিনি আমায় স্বণ। ককন্ ত্যাগ 

ককন্, আর য ইচ্ছ। তাই বন্ুন সকলই সহ কর্তে পারি] কিন্ত 

একথ! যে আমার সন্ হুয় ন]। 

ভৈরব | দেবি। আপনি রোদন করবেন ন)| শীন্ত হউন] বোঁধ 

রুরি অন্ত কোন কাঁরণে তীর মনে কষ্ট হয়ে খাক্বে | তাই আপনার 

উপর বিরক্ত হয়েছেন | এখন তীর আহ্গীরের মময় উপস্থিত। আপনি 

তার কাছে যান্। 
| স্বখ্থলত। ও অরমার প্রস্থান । 

( শশীশেখরের প্রবেশ 1) 

শশি। বলি তাঁড়ীতীড়ি ষাচ্ছ কৌথা এই কি তৌমার বন্ধুত? 

ভৈরব | ছিঃ ছিঃ অমন কথা ব'লনা, শত্রতা কি দেখলে ? 

শশি। তা বটে-__ভাঁয়। রোজ রোজ নতুন ফন্দি বার করে 

আমার কি সর্রনাশট। | কাল্রে। টাক। গুল সব নষ্ট করালে এখন 

( কর্ণমর্দন ) অর না| 

ভৈরব! এখন যা বলি শুন | 

শশি | অনেক শুনেছি আর না| আপনাঁর বুদ্ধিতে ফকির হও- 



| ৬৩ | 

যাও ভাল, তা পরের বুদ্ধিতে রাজত্ব ও কিছু না। তুমি আমার সর্ধনাশ 

করেছ | 

ভৈরব | তৃমি ভাই মিথ্যা আমাঁর দোষ দিচ্ছ | 

শশি। মিথ্যা] বড় নয় সব সত্যি? ভয়! “ধরে বেঁধে পিরীত্ঃ 

আর মেজে ধসে রূপ” কখন্ হয়ে থাকে? বল। তুমি যে ছেড়া প্রেম 

জোড়। দিতে গেছলে। 

তভৈরব। বেস বেস আর কথায় কাজ নাঁই। 

শরশি। বড় বেস নয় | আমার কাঁছ থেকে যে সব গহনা গুল 

তাঁকে দেব বলে নিয়ে গেছ | আজ সেগুল খাকলে আমি কত শত 

স্বর্ণলতাঁকে অবন্তিপুরে বাড়ির বাঁদি করে রাখতেম্। তুমি বলেছ 

সে আমায় কত আঁশ। ভব্স। দিয়েছে, কৈ আমিত তাঁর কিছুই দেখতে 

পচ্ছিন।| তা হলে আমি দে দিন ভাকে দেবার জন্য অমন এত 

টাকার এক ছুড়।র মুক্তীর মাল দিলেম, আর সে একথীছ1 গীদীফুলের 

মাল। দিয়ে আমার মান্ রাখলে না| ভায়া তোমার চীতুরি সব বোঝা 

গেছে । হাঁভ দিয়ে আর টাদ ঢাকা যায় না, এখন আধার গেছে 

নব প্রকীশ হয়েছে । 

ভৈরব | বেস ভাই আমি তোমাদের কথায় খাকৃবনা | 

2১২০৮৪০৮িোততি 

তৃতীয় দৃশ্য । 
তে. পো্পাস্দি তািস্পি 

ুর্গস্থ একটা গৃছ। 

( ভীমসিংগ্, বিশ্বস্তর, ্বর্ণলত। ও সরমার প্রবেশ) 

বিশ্ব। আর অনর্থক কফ স্বীকারের আবশ্যক নাই। 

ভীম। সেকি মহাশয় কউ আবার কি? 

বিশ্ব। বৎসে তবে এখন আসি | 

স্বর্ণ। আন্থন প্রণাম হই। 



| ৬৪ | 

ভীম | এই দিকে দে আশ্গুন অ্র্ণলত 

ত্বর্ণ| নথ কি বলছেন £ 

ভীম। যাঁও এখন শয়ন করণে, আমি শীত্রই আন্ছি। সকলকে 

বিদায় দিয়ে একাঁকিনী থেক 1 
| প্রস্থান । 

স্বর্ণ] আচ্ছ|| 

সরম|| আথেকাঁর অপেক্ষা এখনত অনেক ভাল দেখছি | 

ত্বর্ণ] তৌঁমাঁয় বিদায় দিয়ে আমায় শুতে বলেছেনঃ বাই শুইথে। 

সরমী | আমাকে বিদায়, সেকি? 

স্বর্ণ| তীর আদেশ আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে তু 

এখন যাঁও তিনি শীত্রই ফিরে আসবেন । 

সরমী| তিনি যেন এখন ন। আসেন | 

স্বর্ণ | কেন সখি এমন কথ! বজ্র | তাঁকে আমি প্রাণের সহ্তি 

ভাল বাসি তাকে ন। দেখে আমি স্থির খাঁকিতে পীরিনী-মরমে তাব 

কথায় কি বিরক্ত হওয়! উচিত, ন! অভিমাঁন কর]! ভাল দেখায়, তার 

মুখ প্রসন্ন দেখলে আমার কিছু মাত্র ছুঃখ থাকেনা, নব ভুলে বাই। 

তবে আমি কেন বিরক্ত হব | 

সরমী | (লজ্জীবনত মুখে ) আজ যে চাঁদর খান| বিছানার পজ্ডে 

বলেছিলে, সেই খানীই পেতেছি। 

স্বর্ণ | কল চীদরই সমান ভ্রমবশতংই তোমাকে বিবাহদিনের ৩] 

চাঁদর খাঁন পান্তে বলেছিলাম | দেখ সরমে যদি তোমীব আমনে 

আঁমাব মৃত্যু হয় ত1 ছলে সেই চীদর খীন। আমার থীয়ে ঢাকী দি? 
উলীগ। ] 

সরমী | বালাই আরকি অমন কথা বলনা!» আমার আগে মরণ 

ছুক। 

ত্বরণ] সরমে তোমার মনে হয় আমীদের মোহিনী বলে একজন 

দাদী ছিল | আমাদেরই দেখানকার একজন বণিকের সঙ্গে তার 

প্রণয় হুয়। কিন্ত দে আর মৌহিনীকে দেখতে পারত নী, স্বণা করত, 



॥ ৬৫ | 

ম[হিনী মরবাঁর সময় তাঁকে মনে করে একট। খেদ গান গৌঁয়েছিল' 

আজ সে গান আমার মনে বাঁক বাঁর উদয় হচ্ছে | সখি আমিও 

মোঁছিনীর সেই গীনটী গীই | তুমি আমার ওড়ন। খীন। তুলে রাঁখ। 

সবম।| দেও রাখি | কই গীঁওন।, আমার শুনতে বড় ইচ্ছ 

হচ্ছে | 

বর্ণ । গীত 

নমুনার কাল জল কল কল চলিছে 

তীরে তরুমুলে বদি অভাগিনা কাদিছে 

মূর মনে হয় না, ভুলে গেলেম | ও খিমের শব্দ? কেআম্ছে? 

সরম11| ও কিছু নয়? নাতীম। 

বর্ণ | (গ্বীত) শেবভ।গ। 

নহেরে নিদয় কালা, নিজ দোঁদে দাহি জালা 

কীদানু কীদিরে ত গং ঘন ঘন বলিডে । 

এখন এস আমার চৌঁক জড়িয়ে আসছে, শুইথে | সখি! আজ আমাৰ 

প্রণট। এমন হু হু করছে ক্ষেন বল দেখি ? 

সরম।| ও কিছু নয়, তুমি শৌওগে, ভেবেখ অমন হয়েছে 

(ম্বগভ) এ্রমন সতীর প্রতি কি পতি হায়ে এত অত্যাচার কার্ত আছে | 

স্মা। স্রলত। সবল, কিছুই জানেন, তাই এখনও তার সঙ্গে মিলা” 

সুরে । পুকধ ভীতির মন কি কঠিন | 

হী 

স্বর্ণ | অখি বাঁও শে পথে গামীর সম শামছে। 
২. 

লধম।( তবে যাহ। 

(অরিন শপ নিপা ৯ /9াপিা উপরি 

৯ 



পঞ্চম অহী! 

প্রথম দৃশ)। 

রাজপথ | 

( শশাশেখর ও ভৈরনের গবেশ।) 

বব [ এখানে এ ঝোগেব আড়ালে টপ্টি করে দাড়াও, বেশ 

করে কাপডট। এই বেল। এঁটে নাও, কিছু ভয় নাই, আমি তোমার 

কাছেই আছি 1 দেখ পেছিওনী| 

শি তুমি আমার কাঁছে থেক, আমার কেমন ভয়ং করছে। 

রব | দেকিছে ভয়কি? আমি তৌমার কীছেই আছি দেখ 

যেন সব কাজ ফাঁম কারন1| তলওয়ার খান। বেস করে মুটে! কৰে 

দ্র 

শশি।| আমার একাঁজ করতে ইচ্ছ| নাই) তবু কেমন ওর কথ 

কটাতে পারিনে, য| বলে তাই বিশ্বাস যাই | বাঁক আজ এ 

এক্টট। লেকের প্রাণ গেল, ভৈরব কৌথ| গেলে? 

ভৈরব | এই থে! 

শর্শি। ন। বলি কাছে থেক যেন পালিওন।। 

ভৈরব ন। তোমার ভয় নাই (ম্বত) এরত মর্ধস্থই ভুখিরে 

নিয়েছি এখন আমার উপর বড় চটেছে! তা চুক আজ যদি বাঁচে 

তবে আমার সর্ধনাশ। তাআজ ওর শেষ দিন) চন্দ্রনাথকে ও শীরবে 

কি, চন্দ্রনাথই ওকে মেবে ফেলবে, আঁমাঁর গুলার কাটা নেবে বাবে | 

আর যদিই চন্দ্রনাথকে বিনাশ করে তা হলেও আমার লাভ মামান্ত 

নয় সে বেঁচে থাকলেই মব প্রকীশ হয়ে গড়বে তা হলেই মার বাব! 



| ৬৭ | 

ত1 ভালই হয়ছে দুজনের যেই মকক আমার লীভ সমাণ ( প্রকশ্্ে) 

এ বুঝি আসছে হে এ | 

শর্ণি। হা সেই বটে] পাঁজি গেলি। (অগ্রমব হওন ও আঁঘা- 

তৌ্াম ) 

চন্দ্র। কি তুই আমীর চিপিম্না (আম ঘাত) 

শশি।| বাবাকে এই বারে খেলাম, মলেছ্, উ£ 

চক্্র। কে আছ আমায় বীচ এদিকে এস ভাবা ডাকাত, 

সর্ঘন/শ ক'বলে চৌকিদার, চৌকিদ।র | খুন হযেছে খুন এদিকে এম | 

( ভামদিংহের গ্রাবেশ |) 

ভীম ভী মেই বটে। ভৈরব তাৰ কগ। রেখেছে। £[|স্ীবে, 

খুন কবেছ্ছে। 

এশি | কেন আদর এমন ছুর্ব,দ্ধি হুল | 

চক্র কেআছ এদিকে এস, আমায় দক্ষ! কব, বড আঘাত পেখেছি। 

ভীম | ভৈরব ধন্ত তোমার প্রভুভন্তি, পন্য ভোম।ব ন্ভাব | তুমিই 

গ্!সার জ্ঞনচক্ষ্ খুলে দিষেছ। যখাথ বান্ধাবের দাজ কগেছ। পগারমী 

তোৰ চন্দ্রনাথ গেল তোকে শীগ্র নরকের দ্বাবে প্রেরণ করব। 

পিশাঢী লম্পটকে যে শধ্যা য় স্থান দিষেছে॥ শীস্রই মে গথা তার রক্দে 

কলুধিত হবে | 
| প্রস্থান । 

চন কুরে বন্ত কষা হা মরব 

নাকি? 
বস্তা ০6 রর (2 

চন্দ। কি আম্চগয, এরাস্তাঘ কি লোক চলেন।। টোৌপদর কি 

এদিক না ই? চেঁকিদার ছি বিদাব, খুন হযেছে খুনঃ ডাকাত ডাকাত। 

রর রী 
(জনেকে আগাতিক ও বিশাল 4556 

না| মশাই বোধ করি কৌন পণিককে দ্ধ] আব্রমণ কাবেছ! 

এ শুনুন চিৎকার করছ্ছে। 
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ভিরব। আনুন আমর আপনাকে ধরে নিয়ে বাই। ধীরে ধীরে 

যেতে পাঁরবেন। 

চক্র; চল | 

ভীমনসিংছেব শয়নঘব। 

দ্র্ণল্তা নিদ্রিতা। 

দীপ প্াজ্বলিত। 

( ভামসিৎহের প্রবেশ |) 

ভীম। (হ্বর্থতঃ) এই জন্যেই--এই জন্যেই পবিত্র নক্ষত্র মঞ্ডিত।| 

তীমসী নিশি শীস্তীব স্থির | পাঁপায়গীর, দ্ দেখবার নিমিতুষ্ট--স্থিব 

_ নিশ্চল | নাআমি তাঁকে বিনাশ কৰৃতে প1ব্বন|| উঠ কমলের 

কোমল অন্দে কেমন করে বণ্টক নিদ্দধ করব? কি আসতী জীপিত। 

থাকবে? বিশ্বঘঘীতিনী কলঙ্ষিনী জীবিত! থেকে জথৎকে কলুষিত 

পরবে মাত কখনই হবে না| অঞ্জে এই প্রদ্প নির্বাণ করি, 

পবে এ পাপ নির্বাণ করবো | এদীপ একার নির্বাণ হলে আনান 

স্বাল্তে পাকব, কিন্তু হাদয়ের প্রদীপ থে নির্বাণ ছলে আব জ্বলবে না। 

টিনাঁদ,নব মত নির্বাণ | ছবে--কিছুভেই ভবল্বে না] জাবন গেলে আব 

ফরেন | দীপ নির্বাণ করি কিন্ত জানিন। আ বাব কেমন করে জ্বাল্ব। 

কমল এপসলে কিআর জোড়া যাঁর? আর কি তার মৌন্দধ্য থাকে? 

মণণীলেহই কমলের আম্বীদন করি (চু্বন) কি মনোহর, কি মধুর, তাপিত 

হৃদয় শীতল হল, সব যন্ত্রণী দুরে গেল, লেধহময় তরবারি দ্রবীভূত 

হল। আবার! আবার ! আর একটা ! ন্বর্ণলতা। জীবন্ময়ী ! মৃতী বন্থায 

চা 
৯ 

! 



ঢল: 

এমনি থেক, আমি তৌঁমায় ছত্য' করে আঁবাঁর ভাল বাঁদ্ব। আবার 

একটী। এই শেষ জনমের মত শেষ | আর এ কমল সন্তোগ করতে 

পাবন1| উঃ! আব যে হৃদয় স্থির থাকেনা, চক্ষের জল যে আর সম্বরণ 

কবৃতে পারিনা | জগদীশ কেন আমার মন এত অস্থির হল। (রোদন; 

স্বর্ণ | আঁবাপুত্র ? 

ভীম | (কঙ্ষত্যরে ) হ। আমি | 

ম্বর্ণ| আপনি শয়ন বব্বেন ন|| 

ভীম। আমি তোকে বিনাশ কবৃবে। | 

শর্ণ | মেকি নাগ ? 

ভীম | ভু | 

স্বর্ণ | ম। ভবানী আমায় বক্ষ কখ। 

315 

ভীম | জগদীশ তোমায় রক্গ। ককন | 

স্বর্ণ | ভাব কি আপনি আমার বিনাশ কববেন ন।| 

ভীম / ৪ | 

স্বণ | নাথ আপনার চোঁক দেখে ভয় করছে | জানিনা অধিন) 

এচবনে কি দোষে অপরাধিনী | 

ভীম | আপন।ব পাপ ম্মবণ ককু। 

স্বর্ণ | কৈ নাথ, অমিত কোন দোঁবই করিনি | কিছুই জানিনা, 

ভবে কি আপনাকে ভাল বাঁসাই আমার পাপ হল। 

ভীম। হু চুপ কর্। 
স্বর্ণ | কেন নাথ? 
ভীম | আমার মে আলী চন্দ্রনাথকে দিয়েছিস্ | 
স্বর্ণ | না কখনই নাঃ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাস। কন | 

ভীম| মৃত্যু শব্যার শুয়ে কেন আর মিথ্যা বলে পাপ সঞ্চয় করিন্। 
দোষ স্বীকার কৰ্ কিছুতেই নিদ্কতি পাঁবিনী | আমি আজ নিশ্চই 

তোকে বিনাশ করবে | 

স্বর্ণ] তবে কি এখনি আঁমায় হত্যা! করবেন? 

ভীম! এই দণ্ডেই। 
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স্বর্ণ। নাথ আমি ভাববে আঁথটী দিই নাই | আপনি আঁমার কথায় 

অবিশ্বাস করবেন না! 

ভীম | আমি স্বচক্ষে তার ছ্তে আমার আঁংটী দেখেছি! তুই 

মিথাঁবাদিনী | 
স্বর্ণ| অন্য কোন উপায়ে পেয়ে থাকবে ঃ আমি তাঁকে দিই নাই | 

আপনি তাকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা ককন। 

ভীম! দে নিজ মুখে বলেছে 
স্বর্ণ |. কি বলেছে নাথ? 
ভীম। তুই অসতী | 
স্বর্ণ | আমি অনতী, মিথ্য|| 

ভীম।| অত্য| 

স্বর্ণ | সে কখন এমন কথ। বল্বেন1| 
ভীম | না আর বল্বেন।| পাঁপাত্বাঁব প্রাণ বিন।শ হযেছে । 

স্বর্ণ | হায় সাধু হয়েও তার প্রাণ গেল। সতী হযেও আছর 

কলঙ্ক হল 1 আর যে সন্ধ হয় ন।, মাঁগৌ| (রোদন ) 

ভীম | কিপাগায়সী আমারি সামন্ তাঁর জন্তে রোদন? 

শর্ণ; নাথ আমায় বিনাঁশ করবেন না) বনবানস দিন | 

ভীম |) নীতা হবেনা, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ম্বহস্তে তোর প্রাণ 

[বনাশ করবে | 

স্বর্ণ | তবে কাল আমার বিনাশ করবেন, আজকের জন্য ক্ষম! 

ককন। 

ভীম | না, এই দণ্ডেই | তুই যদি পলায়ন করিম্ 
ন্র্ণ| তবে দুই দণ্ড আমায় জীবন ভিক্ষা) দিন, আমি মঙ্গলার কাছে 

আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। 

ভীম | আঁর এক মুহর্তও ন1ঃ অনেক হয়েছে । 
স্বর্ণ | আমি একবাঁর জন্মের মত+-" 

ভীম| আঁর বিলম্ব নয় (আঘাত) 
ঘ্রমা| (নেপথ্যে) দেব প্রতু দ্বার খুলুন সর্ধনাশ হয়েছে | 
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ভীম | একি? কিনের শক? এখনএ শেষ হয়নি? আমি কি 

নির্দয় | কেও? কেও? 

( নেপথ্যে নরম) 'অ।গন।কে একটা কথা বলব। 

ভীম] হু”, জরম| চন্দ্রলাথের মৃত্া স্বাদ এনেছে - দ্বাব খুলে দিই 

_ক্বর্ণলতাঁর সঙ্গে কথ! কবে-স্বণ্লত! কে ?-আমাব স্ত্রী।- আমার 
জি 

অখবাব স্ত্রীকে ?--আমার স্বী নাই--স্বর্ণলত। জীভ! নাই | উঠ! সা 

সরম! ( নেপখো ) | দন 1 আমর 2) শ্নন, দ্বাব খুলে দিন ৰ 

ভীম | তভাইত সবম। এসেছে । ।স্বাধ উম্মোচন) কেন ক 

ভয়াছে ? 

সরমা। ভিয়ানক জা হয় শু? 
০ 

তয় 

ভাম! সেকি? 

নরম | আসি শুনে এালম। শশীশেখহাকে ঢন্তমাথ তর তফলেছে।। 

ভীম | চন্দ্রনাথ এখন কেটে আছে? 

অরমী। চন্দ্রনাথ আঘাত পেয়েছে মাকি* কোন কষ নাহ। 

ভীম / প্াজ এখনও কে৮ শাস্ছ, আা। 

স্বর্ণ । সাধু চন্দ্রনাথ নিদ্নাযীঃ ইত 

সরমা | কাদেকে? 

ভীম । কৈ কোথ1? 

সবম)1 এই যে জর্ধনাশ ভযেছে। কে এমন কাজ কবলে । দেবে। 

প্রাণসখি 1 আবার একটী কথ। ক%, তোমাঁব সবম! এসেছে । 

স্বর্ণ | আখি দরমে, জন্মের মত চশ্রেম! 

সবমা | হাঁয় কে এমন কাঁজ করলে, সখি । 

স্বর্ণ] কেউ ন!'আমিই কবেছি | সবমে বিদায় হই | আরাপুত্রকে 

কলে।-দাসী--সতী 7) 

ভীম 1 কেহতা। কবাল? 

ভ্রম!) কিন্গানি। 

ভীম | তুমি শুন্ছে মামি হতা। করিনি | 

মরমী | দেবীত বাজেল | 
সখ ওি 
ক্র 
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ভীম | মিখা|ব।দিনী নরকে গামন করেছে আমিই তাঁকে হতা। 

বাবছি। 

সরমা | স্বা্গেণ আপ্নবী স্বর্গে গেছেন 

ভীম। সে শঙ্টা | 

সরমা| কি দেবী আঅসতী? 

ভীম | অসতী না হলে আমি কখনই তাঁকে হতা। কৰ্ভাম ন। 

পৃথিবাধ অমস্ত পন সম্পত্তি পেলেও আমি আর্ণলতাঁকে ভাগ কৰ- 

তাম না! 

জাবম! | কে বলেছে দেবী আসত ? 
পা কযা পারি হা 
ভাঁম! তোমাক স্বামী তভিবব ! 

সবমী| সেমিথাবাদী মে ছি নভীক শামে এমন কলঙ্ক দিযে 

কেও হাঁতেং তাঁর ্রতিফল পাবে মরকেব আগুণ দ্বিণ হয়ে ভাঁনক 

দগ্ধ কবুবে। 

ভীম! আা। 

সরমী | তোমার৬ সেই বাতি, মবকেছ হামার স্তান স্ববেনা। 

ভীম | সবমে চর্প কব 
সাবমা 1 কেন, আসি আমার তমাকে ভয় লু? তি আমাক বি 

"মি তোমার তলোষা একে ভষ কারা 

গাবম / (রবের প্রভি) ভুমি নাকি »লেছ, ন্ব্ণনত। অমতী? 

গা কুপ্ত। এন চুপ কাবে রইলে কেন ? 
ভৈরর | আমি যা সন্দেছ করেছিলাম তাই বলেছি । আর সেনা- 

পতি সমদায় যে শ্বচক্ষে দেখেছেন, বলতে হবে কেন ? 

সবম1| অমতী বলেছ ? 
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ভৈরব | ভ। বলেছি তুমি অমন কবে চ্াচাচ্ছ কেন? এত 

কর জানে একটু লক্জা হয় না, যা আব কথা কওন। | 

দরম। | কি? আমি কথ কবন।? হ্র্ণলতাব প্রাণ গেলঃ আমি 

ভৈবব। তুমি গাঁগল হলে নাকি? বাপ এখান খেকে যাও । 

মবম1 ন| থো। আমে যাবলা আর্থস হার ছে আমি ৫৭ 

পাবনা আমাস অমন কথ। বলনা | (0 দন 

বম 1 স্বর্ণলত। 1 ভ্িষে । কোগ। গেলে ; হতভাথি দক ভুল শ)। 
ওঃ জী ০ এ রী লি 4 নি নর ১১৬ 

সবমা) হু) এখন ডাকৃ চে কাদ। বিশ দেবে মতীক প্রা।থনস্ঃ 

ও ০13 আং এিতি এ... ক ০৯৬ ০৯৯৯ 

চন! ! 2০৮৭ |”? তি ৮৭ | পর 



সরমা। আমি আর যেড়ুপ করে খাকতে পাঁরন আমার গুাঞ 

যে ফেটে যায গে।। 

ভৈরব! (মৃহ্ুস্বরে) আর গোলযোগ করে কি হবে? তোমার 

পাঁষে পড়ি, আমার বাঁচাও, এ যাত্রীয় আমায় রক্ষা! কর | (প্রকাশ্যে ) 

যাঞ্ এখান থেকে যাও | 

সরম! | না আমি যাঁবনা | 

ভেরব। কি আমার অবাধ, পাঁপিষ়নিঃ ডুফে | (আঘাতোছ্াম ) 

ধর্ম | ছি ছিঃ আ্ীলৌকের গ।য়ে হাত তুলন!। 

সরমা | তুমি আমায় মার ব। কেটেই ফেল, আমি আবি চুপ কৰে 

থাকব না| মেআহটা যে আ। 

ভীম । আকাশে কি বিজ নাই? এমন পপর অন্তকে পজলো' 

ন! 7 উড: | 

বিশ্ব। পাঁজী বেট) আ্ীহতা | করে পালালো! 

সরমা 1 ৪ সখি, আআ (পতন ও মুত্র) 

ধর্খ| বেটা কি ভয়ানক লোক আপনি সাঁবধখনঃ দেখবেন যেন 

মেনাপতি কেখায় না যান, চলুন আমর। পাঁজীকে ধতে আনি। কোথ'য় 

পালাবে ? 

| প্রস্থান । 

ভীম। স্বর্ণলতা | উঠ । 

ভীম এঘরে আক্োযে তলোয়ার ছিল, গেল কোথা? এই যে 
পোষ খুদভখুড রশ1য়ি - একা শোন নটি 
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বিশ্ব । কেন অস্থির ছও, জীবন অমুল] ধন, বুথ ছেষ্উ$ জবান 

তোমার অস্ত্র নাই। 

ভীম তবে শৌন। 

বিশ্ব । কবি বল] 

ভীম | আমার হস্তে তলবাঁরি খাকৃলে, আমি অনায়াসে তে'মার 

মত শত বীরের স্ষুখীন্ হতে পারি। কিন গর্ব, বীরত্ব, সকলই 

সনিতভা | ভাগ্যের উপব কৌন বীরত্ব খাটেন1/ য) ঘটবার ঘটেছে / 

অ।সার অন্দর দেখে ভয় কারন, পলায়ন আমার দেল্যা নয় | প্রাণমধাী 

স্যণলত! স্মদে গেছে, আমি তাঁর অনুগমন করব কেউ আমায় 

রাহাত পারবেনা । ম্বর্লতা | প্রাণপ্রিয়ে 1 দীডাও আমি ভোৌমাব সঙ্গে 

হব! নাআমিম্বর্কেব অনুপধুক্ত। শ্র্ণে আমার স্থান নয় কোৌখাষ 

যাব জানিন। | স্বর্দের দিবা জে) আয় ভুমি লিষ্ার কবছ | শরাবের 

মঞীময় গা অন্ধকার আমার চতুর্দিকে ব্যাপি ইচ্ছে । জগাদীশ রক্ষা 
ঝর, ভ্্রীঘঃতক জল্র।দকে ক্ষমা কর | (তববংরি লিশেপ করিয়। যু 

ভস্তে করাবে দণ্ডায়মান ) 

( অপরাপর সকলের ভৈরবকে লউয়া প্রবেশ ।) 

বিশ্ব। পাজীকে আনাব সামনে আল) 

ম। ভু সেই বটে, তুই নররূপা শিশ৮, ভোৌকে বিনাশ কারে 

কিহবে। (পদাঘাত। 

ভৈরব | আংপনার। আমায় কাচান। রক্ষা ককন। 

বিশ্ব। ভাল ভীমসিংহ ! তুমি এমন স্মবিবেচক ও বিজ্ঞ হয়েও এ 

শঠের চ:তুরী কিছুই বুক্তে পারল্নে।। 

ধর্ম। এ পাঁজী আপনার দোৰ কতক স্বীকার করেছে, ভাল, 

অঃপনি কি একে চক্দ্রনাথের প্রাণ বিনাশ করতে বলেছেন? 

ভ৯ম | হ্যাবলেছি।! 

চন্দর। গেনাপতি ! আমি ত আপনার চরণে কোন অপরাধ 

চিন 

কি | 
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ভাঁম 1 চক্রনাথ আমাকে ক্ষমা কর, অমি ঘোর নরাধম বলেই 

তামার বিপক্ষে এমন মন্ত্রণ। করেছিলাম | এ পিশাচকে জিজ্ঞাস! 

পুর্ব, কেন ৪ আমীর এমন করে সর্ধনাশ করলে । 

(ভর | লা আব আমি কখ। কবন? | 

পশু | গুনোষ কণ্য়াব। বব 1 ( পদযা ) 
ক 

॥ 

১আর| ইস্ট দেবতীর নাম নিবিনে ? 
ভা! ভাল চন্দনাথ | তুমি আথার 'আত্গি পেলে কেমন কারে ? 

চন্্র/ পাজী স্বীকার করেছে এ মেআধটী আমার ঘরে বেছে 
£মেছিল | 

(1 ভীম উঠ£। 

বি গর দণ্ড বিপানের জন্ক ঠিতন শ্রলের কফি করতে হস। 
বাটাব যেমন চাতুবী তেমনি দণ্ড দিতে হবে। সীড়াশী দিয়ে ওর 
জীব টেনে বাঁ করতে হবে | বন তোমাকে এখন এখানে কিছুদিন 

বন্দী ভাবে থ।কতে হবে আমি অগ্যই অনন্তি যাঁত্র। ক'রে শীত্রহ 

মহারাজের কাছে এ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা কারক | 

ভীম) খলবেন, হতভাগা ভীমনিৎহ শঠেব চাঁতুবতে পতিপ্রাণ 

সভার প্রাণ বিনাশ করেছে | প্রেমবিদ্বেষেব বশীভৃত হায়ে প্রাণমম। 

ভণবিনীকে হতা। কবেছেঃকালি ভুজঙ্গ জমে অন্ধ হয়ে কস্থিভ 

মশিমালা চিন কবেছে | ত।খ মত নবাপম আর জগীতি নাই 1 মহাঁ- 

র।জবে আঅ।রে! বলবেনও থে পাপবস্। ভীমসিংহকে তিনি এড ভাল 

বাসতেন ৮ পি রএপ্ডিভের এন প্রশত্স। কবতেন্নমে ভাব চরণে 

গ্রণ।ম কবেই আপনার জীবনের শেব কবৃলে | (স্বহস্তে কগচচ্ছদ ) 

সবলে । কি সর্ঘন।শ 111 

ভীম| স্বণলভ1 _্রিয়ে-তোঁমায় হত্যা করবার পুর্বেবেও চত্বন 
এসছ। চুদনেহ এ পণ তাগ করলেম। (মৃত্যু) 

৮ | পুব্বে* এ শঙ্ক। কাবেছিলন্। 

ধনু | ওখানে তলবাব ছিল । তা দেখিনি । 

শব | কে বাঙ্ণকুলাধম হ্শগসনরশিশ1০5 ভোর যদি চক্ষু 
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থাকে, তবে চেয়ে দেখ কি অর্ধনাশ অনলি এ হত কাস দেখলে 

পাষাণ গু দ্রব হয | চন্দ্রনাথ! এ পায়ু ও দঞ্ড বিধানের ভাবি 

তোমারই উপৃব রইালে।] আমি বানি হাএা কৃতি আবি এখান 

থাকা পাবিন|। উঠ 

যবনিকা পম । 

751% 1 

এপণচন্ত্র বঙ্গ বক মুদ্দিত! 
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